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EDITAL DE LICITAÇÃO  

Exclusivo e Regionalizado para ME, EPP e MEI Conforme dispõe 

Art. 48 Inc. I e III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 
nº 147/2014 e suas alterações posteriores. 

 

EDITAL DE Nº 060/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0100/2020 

MODALIDADE PREGÃO Nº 054/2020 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

1. LICITAÇÃO  

 
O Município de Queluzito - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 10h do 
dia 07 de outubro de 2020, no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situado na Rua do 
Rosário, nº 04 Centro, nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e a documentação de Habilitação para o Pregão 
Presencial nº.054/2020, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO 
POR ITEM", que se regerá pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,  Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010,  da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações posteriores,  do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  Decreto municipal nº 70 
de 16 de julho de 2010, Decreto municipal nº 49 de 30 de maio de 2012, Decreto Municipal nº 029 
de 11 de março de 2020, e ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. O pregão será 
realizado pela pregoeira oficial e equipe de apoio, designados por meio da portaria municipal. 
 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DATA: 07 de outubro de 2020 

HORA: 10h 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Rua do Rosário, nº 04, Centro 

OBS: Não será tolerado atraso na entrega de envelopes. 

3. DO OBJETO 

3.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de 

menor preço por item, para o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual Contratação de 

empresa  para fornecimento de material de limpeza e produção e higienização para atender 

secretarias e departamentos da prefeitura de Queluzito/MG, conforme especificação contida no 

Anexo I deste Edital. 

 

3.2 A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

3.3 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO DO ITEM, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
4.1 A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA - ME, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ou ainda Micro Empreendedor Individual, qualificadas como 
tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, que 
estejam no âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios do Alto 
Paraopeba - AMALPA, conforme §2º inc. II alínea “b” do DECRETO MUNICIPAL 029, de 11 de 
março de 2020 
 
4.1.1 – A regionalização a que se refere o Decreto Municipal nº 29/2020, são os estabelecidos 
pelo Governo do Município de Queluzito a saber:  
 
a) o âmbito dos municípios constituintes da microrregião geográfica a que pertence o próprio 
Município, definida pelo IBGE;  
 
a.1)Os municípios da Microrregião de Queluzito, que trata o item anterior são os município de: 
Itaverava, Cristiano Otoni, Santana dos Montes, São Brás do Suaçui, Catas Altas da Noruega, Casa 
Grande, Queluzito, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Ouro Branco, Entre Rios de Minas e Desterro 
de Entre Rios. 
 
b) o âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios do Alto Paraopeba - 
AMALPA;  
 
b.1) Os municípios constituintes da Associação dos municípios da Região do Alto Paraopeba – 
Amalpa, que trata o item anterior, são os municípios de: Queluzito, Cons. Lafaiete, Catas Altas da 
Noruega Capela Nova, Entre Rios, Casa Grande, Rio Espera, Presidente Bernardes, Itaverava, 
Piranga, Senhora de Oliveira, São Brás do Suaçuí, Congonhas, Brás Pires, Belo Vale, Cristiano Otoni, 
Lamim, Ouro Branco, Moeda, Jeceaba, Caranaíba, Santana dos Montes, Carandaí, Desterro Entre 
Rios. 
 
4.1.2 Consideram-se Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempresas – ME e 
Microempreendedores Individuais - MEI, as pessoas jurídicas que se adequem às disposições 
previstas no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006 e Microempreendedor Individual – MEI, 
aquelas que preencham os requisitos do artigo 18-A da mesma Lei Complementar e suas 
posteriores alterações. 
 
4.2 Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atenda todas as  
exigências do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a  
elaboração e apresentação da proposta 
 
4.2.1 Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem 
com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível 
com o objeto desta licitação;  
 
4.2.2 Poderão participar da presente licitação todas as empresas, cadastradas ou não na Prefeitura 
Municipal de Queluzito;  
  
4.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
4.4 A participação da licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 
condições inseridos neste Edital e nos seus anexos, bem como das normas legais que disciplinam a 
matéria.  
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4.5 A participação em licitação, expressamente reservada à Empresas de Pequeno Porte – EPP, 
Microempresas – ME e Microempreendedores Individuais – MEI, por licitante que não se enquadre 
na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, ficando o autor da 
conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar ou contratar com 
o Município, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais ( 
Acórdão RCU 298/2011 – Plenário), salvo se não comparecerem no mínimo três fornecedores 
competitivos que enquadrem nestas condições, 
em conformidade com o disposto do subitem 4.1.2. 
 
4.6 Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em  uma 
ou mais das seguintes situações:  
 
a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução  ou 
liquidação;  
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
c) estrangeiras que não funcionem no país; 
d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham  
sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública;  
e) cooperativas.  
f) Licitantes que possua em seu quadro de pessoal servidor público municipal ou dirigente de 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 8 
666/93. 
 
4.7. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
 
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou 
 
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 
4.8 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, 
do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  
 
4.9 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.   
 

5. DA IMPUGNAÇÃO  

 
5.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
5.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@queluzito.mg.gov.br, ou protocolada no endereço Rua do Rosário nº 04 – Centro, 
Queluzito, no setor de Licitações. 
 
5.3 Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
5.1.1 Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
5.4 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à 
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data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá 
o curso do certame. 
 
5.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no item 5.2 do Edital. 
 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1 Antes da abertura dos envelopes de propostas ocorrerá a fase de credenciamento, onde serão 
vistos e identificados os representantes das licitantes;  
 
6.2 Cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, exibindo a respectiva 
cédula de identidade ou documento equivalente, bem como comprovado por instrumento próprio,  
conferindo poderes para formulação de proposta e lances verbais, oferta de descontos,  
recebimento de intimações, notificações, desistência ou não de recurso e para a prática dos  
demais atos inerentes ao certame, além da apresentação de Contrato Social na junta comercial ou  
Alvará de Funcionamento para comprovação do ramo de atividade que a empresa exerce;  
 
6.3  Cada Credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;  
 
6.4 Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste Edital, não 
serão mais aceitos novos participantes no certame;  
 
6.5 Somente poderão participar da fase de lances verbais as empresas que, atendendo as  
condições estabelecidas no item 4, no dia, hora e local da realização do Pregão, se fizerem  
representar por pessoa com poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais  
atos inerentes ao certame, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, 
comprovando tais poderes da seguinte forma:  
 
6.5.1 Documentação necessária para credenciamento: 
 
a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as  suas alterações 
ou da consolidação respectiva, devidamente registrados, em se tratando de sociedade empresária e 
sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documentos que comprovem seus 
administradores ou em caso de Microempreendedor Individual a apresentação do Certificado de 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMI, que poderá ser obtido no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/certificado  
 
b) Cópia de documento de identificação oficial com foto e do CPF do representante legal, 
credenciado ou o procurador; 
 
c) Em caso de representante deverá apresentar instrumento público ou particular de mandato 
(com  firma reconhecida em cartório), com poderes para formular ofertas e lances de preço e 
praticar  todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive 
renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente identificar-se exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalente, CONFORME MODELO ABAIXO, sob pena 
de se não se credenciar. 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de 
Identidade nº .................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada 
pela Prefeitura Municipal de ______________., na modalidade Pregão, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
........................................, CNPJ nº ............................................, bem como formular propostas, dar lances 
verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/certificado
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................, ......... de .................................. de ............. 
 
Assinatura e carimbo contendo CNPJ da empresa (com  firma reconhecida em cartório), 
 
OBSERVAÇÃO: 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social 
da empresa. 
2. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 

 
d) A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, sem autorização da pregoeira 
importará na imediata exclusão – da licitante por ele representada – da fase de lances verbais, 
mantendo-se sua proposta escrita. 
 
e) Ocorrendo fato imprevisível, que impossibilite a presença do credenciado durante a sessão 
deste pregão, a pregoeira poderá autorizar a sua substituição, desde que o substituto porte os 
documentos exigidos para o credenciamento. 
 
f) O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a 
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e 
a responsabilidade legal pelos atos praticados. 
 
g) Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação conforme 
modelo abaixo: 
 

  
 
 h) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº123, de 14 
de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, deverão apresentar no ato do credenciamento 
a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO(sede da empresa) emitida em 
até 60 dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, podendo esta ser substituída mediante 
DECLARAÇÃO, CONFORME MODELO ABAIXO: 
 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem 
declarar sob as penas da Lei, atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 
10.520/2002. 
 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 
CPF:____________________ 
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6.6 Tal condição de ME ou EPP deverá ser comprovada QUANDO DO SEU CREDENCIAMENTO, 
sob pena de preclusão e de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 
(atualizada pela LC 147/2014 e LC 155/2017). 
 
6.7 Os documentos referidos nas alíneas “a”, até a a alínea “h” do item 6.5.1 deverão ser 
apresentados em separado dos envelopes para o credenciamento e/ou representação; 
 
6.8 Apresentação de documentação em xerox, deverá ser acompanhada do ORIGINAL, para que 
a documentação seja autenticada pela pregoeira;  
 
6.9 Os documentos deverão ser entregues a pregoeira na hora do credenciamento, dando 
preferência aos modelos fornecidos por este edital a fim de evitar futuras reclamações com os 
conteúdos exigidos. 
 
6.10  O representante da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante 
durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a 
este Pregão, mantendo o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço, sendo indispensável a DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
6.11 A Pregoeira e a Equipe de Apoio, no ato do Credenciamento, farão consulta à lista de 
fornecedores impedidos de licitar ou contratar com a administração Pública, a consulta será 
feita da seguinte forma: 
 
6.11.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) a qual será juntada ao processo;  

 
6.11.2 Caso ocorra caso de impedimento, a empresa não será credenciada. 
 
6.12 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente. 
 

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA –ME – OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE – EPP 

 
 
A empresa __________________ , CNPJ nº ___________________, sediada (endereço 
completo),DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra e cumpri os requisitos legais 
para qualificação como ______________________,( incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar 
federal n. 123, de 14.12.2006 (atualizada pela LC 147/2014 e LC 155/2017) e que não está 
sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4 deste artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 e 49 da citada lei. 
 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO 
DA EMPRESA) 
CPF:____________________ 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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6.13 As licitantes que encaminharem os envelopes via correio deverão apresentar todos os 
documentos para credenciamento. 
 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 
7.1  No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará a 
Pregoeira e seus auxiliares: 
 
a) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 
 
b) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 
 
7.2  Declarado encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos novos 
proponentes. 
 
7.3 Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e “Proposta de 
Preços”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, as 
documentos especificados no item 6.51 alínea “a”, “g” e “h” autenticado por cartório quando for o 
caso, sob pena de não participação no presente certame.  
 
 
 

8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
8.1  Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e 
“Habilitação”. 
 
8.2 Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 
nome da licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
"Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL QUELUZITO – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0100/2020 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 054/2020 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL QUELUZITO – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0100/2020 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 054/2020 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 
8.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do 
Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 
 
8.4 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 
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8.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles 
referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. 
 
8.6 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo 
do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura. 
 
8.7 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.   
 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 

 
9.1 São requisitos da proposta de preço: 
 
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste 

Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, 

número de fax da empresa licitante e dados bancários. 

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo V deste edital, contendo MARCA DO 

PRODUTO; 

d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-

limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração no fornecimento, deverão 

ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 

tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao 

fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

f) Cotação por item, com os valores a ele inerentes.  

g) Descrição, de forma clara e completa, dos serviços a ser ofertado, do objeto desta licitação e 

seus elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as 

especificações deste Edital;  

h) O prazo de entrega dos itens será: conforme solicitações, após emissão da Ordem de 

Fornecimento ou Autorização; 

i) Local, data, nome do representante legal e sua assinatura; 

j) O Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de 

qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já 

constantes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

l) Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 

preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não 

sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens serem 

fornecidos sem ônus adicionais;  

m) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos;  

n) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento;  

o) A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação;  

p) Os preços serão aferidos levando-se conta o menor valor; 

q) Os preços, ainda que ofertados, deverão ter como referência a moeda nacional; 

r) A grafia dos valores devem conter apenas duas casas decimais após a vírgula (ex: 25,25). 
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9.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.3. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.   
 
9.4 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgão fiscalizadores, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 
do contrato. 
 
OBS: SERÁ DISPONIBILIZADO ARQUIVO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EM FORMA 
DIGITAL ( PEN DRIVE OU CD) PARA SER ENTREGUE A PREGOEIRA NO DIA DO PREGÃO, 
CONFORME ORIENTAÇÕES ANEXO IV. 
 

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados 
neste Edital. 
 
10.2.A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 
 
10.3 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 
valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do 
vencedor. 
 
10.4 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
10.5 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 
proclamação do vencedor. 
 
10.6 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio por 
meio do sistema integrada da administração, para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
10.7 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 
 
10.8  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
10.9 Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se enquadrando 
como micro empresa ou empresa de pequeno porte, a pregoeira em cumprimento aos artigos 44 e 
45 da lei complementar 123/2006 observará as seguintes condições: 
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10.9.1 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
 
10.9.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
10.9.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
10.9.4.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
10.10  Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 
prevista neste edital. 
 
10.11 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades previstas neste Edital. 
 
10.12 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a 
exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.13 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar 
diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 
 
10.14 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as 
LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
10.15 Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 
 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
11.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
11.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 
final, conforme anexo deste Edital. 
 
11.3 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 
de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 
contrariem exigências legais. 
 
11.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 
da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  
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11.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
 
11.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 
 
11.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
 
11.4.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível;.  
 
11.4.4.1Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 
lance que: 
 
11.4.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
 
11.4.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 
convenções coletivas de trabalho vigentes. 
 
11.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 
N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
 
11.6 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita.  
 
11.7 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
nova data e horário serão marcada pela pregoeira, com no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  
 
11.8 O prazo para que o licitante apresente documentação solicitada, para comprovação dos 
preços praticados, serão determinados durante a abertura da diligência, considerando, para tanto, 
a complexidade da licitação.  
 
11.9 É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
pelo licitante, antes de findo o prazo estabelecido conforme descrito subitem acima. 
 
11.10 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se as planilhas de 
custo readequadas com o valor final ofertado. 
 
11.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
 
11.12 A  Pregoeira analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado. 
 
11.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá   ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Pregoeira, desde 

que não haja majoração do preço. 
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11.14 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
 
11.15 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 
no objeto 
 
11.16 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 

 
PESSOA JURÍDICA: 
 
12.1  Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
12.1.1  Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
12.1.2  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
 
12.1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
12.1.4  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
12.1.5 O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a 
apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido 
no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/certificado   
 
12.1.6 No caso de Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – 
EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores. 
 
12.1.7 Cópia do RG e CPF do sócio representante da empresa.  
 
Obs: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas  bem 
como cópia autenticada do Contrato Social na integra, a sua apresentação na  documentação de 
habilitação “Regularidade Jurídica” fica facultada. 
 
12.2  Quanto à REGULARIDADE FISCAL, apresentará: 
 
12.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
 
12.2.2  Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
12.2.3 Certidão conjunta de Regularidade da Receita Federal e Tributos Federais e Dívida Ativa 
da união 
 
12.2.4 Prova de Regularidades com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da lei. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/certificado
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NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as  
mesmas não serão aceitas se a data de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da  
data de abertura dos envelopes contendo documentação e proposta comercial.  
 
12.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014 e LC 
155/2017, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a  documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta  apresente alguma restrição. 
Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa; 
 
12.2.6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de  junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
12.3  Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
 
12.3.1 Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 
(noventa) dias antes da abertura da sessão. 
 
12.4  Quanto a REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
12.4.1 Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
12.5  Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA e outras 
 
12.5.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens compatíveis com o objeto desta 
licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado. 
 
OBS: Toda a documentação deverá ser apresentada autenticada por cartório, ou cópia 
acompanhada da ORIGINAL para que os mesmos sejam autenticados pela pregoeira. 
Documentos autenticados em cartório não serão válidos para autenticação de outras cópias, o 
mesmo só será efetuado pela pregoeira mediante apresentação do documento em original, SOB 
PENA DE INABILITAÇÃO. 
 
12.6  Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações: 
 
12.6.1  Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditiva da habilitação (art. 32, § 
2º, Lei 8.666/93), conforme modelo abaixo: 
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12.6.2  Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme modelo 
abaixo:  
 

 
 
12.6.3  Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de 
outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme 
modelo abaixo:  
 

 
 
 
12.7  O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa. 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A  HABILITAÇÃO 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar 
sob as penas da Lei, na forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM O EDITAL 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar 
sob as penas da Lei, que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legail: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________((APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar 
sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 
............................................. 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legail: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 
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12.8 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 
observando-se que: 
 
 a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
 b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
 c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
12.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
12.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 
12.10 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

 
13.1 Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” 
do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
 
13.2 Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 
competente ou por servidor designado para o pregão. 
 
13.3 Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será 
inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante 
seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, 
até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
13.4 A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 
 
13.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
13.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 
 
13.7 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
14.1 Tendo a licitante manifestada, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do 
Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
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14.2  As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 
dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em secretária. 
 
14.3  A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
 
14.4 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a Pregoeira, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
14.5 O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis. 
 
14.6 A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 14.1, importará a decadência do 
direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 
 
14.7 O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.8 A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, 
mediante publicação no Átrio do Município. 
 
14.9  Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 
 

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º 
da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances.  
 
15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
15.2.1. A convocação se dará por e-mail e/ou site oficial do município, pelo endereço 
www.queuzito.mg.gov.br (aba licitações) de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
15.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na proposta ou 
cadastro do fornecedor no banco de dados do município, sendo responsabilidade do licitante 
manter seus dados cadastrais atualizados. 
 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 

http://www.queuzito.mg.gov.br/
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16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

 
17.1 Conforme disposições anexo I deste edital. 
 

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
18.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05(cinco) dias, contados 
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  
 
18.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 02(dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 
18.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
 
18.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
 
18.5 A licitante deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer a manutenção do compromisso. 
 

19. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 
19.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município emitirá Requisição de 
Empenho e Ordem de Fornecimento, de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante. 
 
19.2  O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com 
o FGTS e com o INSS. 
 
19.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em entregar os itens dentro do prazo 
estabelecido, sujeitá-lo-á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS deste edital. 
 
19.4  A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pela 
Administração nas seguintes hipóteses: 
 
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 
hipóteses contidas no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações. 
 
b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após 
acordo entre as partes. 
 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
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20. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
20.1 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será pelo período de 12 meses, admitindo a sua 
prorrogação nos termos da legislação pertinente. 
 
20.2 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇO regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 
posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
20.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
 

21. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 
21.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 
 

22. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO 

 
22.1 O de prazo de entrega do objeto, fiscalização e do local e das condições de recebimento são 
as estabelecidas no termo de referência. 
 

23. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 
23.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

24. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 
24.1 – O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 
3 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 
 
24.1.1 – Pelo Município quando: 
 
a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 
b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de 
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações 
posteriores; 
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 
da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 
 
24.1.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro 
de Preços. 
 
24.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
 
24.3 – A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso 
I do item 24.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 
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24.4 – No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se 
cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
 
24.5 – A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 
preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 
final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 

25. DAS PENALIDADES 

 
25.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 
 
25.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
25.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
25.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
25.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
 
25.1.5. cometer fraude fiscal. 
 
25.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
  
25.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a 
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem. 
 
25.4 E das demais cominações legais. 
 
25.5 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos 
para o serviço contratado; 
 
II - pela inexecução total ou parcial do acordado através da Nota de Empenho ou Contrato, 
garantida a defesa prévia: 
a) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou Contrato. 
b) advertência; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
 
25.5 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
25.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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25.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  
 
25.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
25.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  
 
25.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 
 
25.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
25.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 

25.13As sanções previstas no subitem 25.3 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

25.14 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

24.14.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

24.14.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

24.14.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

25.15 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

25.15.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade. 

25.16 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
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apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

25.17. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
26.1 O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade 
de contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 
 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
27.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
 
27.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
27.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 
 
27.4 O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
27.5 É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
27.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
 
27.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
27.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 
juízo da Comarca de Conselheiro Lafaiete – MG.  
 
27.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente 
estabelecidos. 
 
27.10 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 
objeto de consulta, por escrito, a Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço Rua do Rosário, 
nº 04, Centro, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (31) 37221222, ou através do email: 
licitacoes@queluzito.mg.gov.br 
 
27.11 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 8:00 às 
16:00 horas, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.  
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27.12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
 
27.13 - Fazem parte integrante deste Edital: 
 
- Anexo I – Termo de Referência / Objeto Padrão; 
- Anexo II – Ata de Registro de Preços; 
- Anexo III - Modelo de Proposta de Preços. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Município de Queluzito, 17 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Célio Pereira de Souza                                        Rosemery Fernandes Chassim Ferreira   
            Prefeito Municipal                                                                          Pregoeira 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria 
Jurídica. 

    Em ___/___/______. 
 

           
___________________                        
Assessor Jurídico 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO Nº 054/2020 

1 OBJETO:  
 
1.1 REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual Contratação de empresa  para fornecimento de 

material de limpeza e produção e higienização para atender secretarias e departamentos da 
prefeitura de Queluzito/MG. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NATUREZA E VIGÊNCIA:  
 
2.1 A presente contratação fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Federal 10.520/2002; 
 

2.2 Justifica-se o presente, para adquirir material de limpeza e higienização para atender as 

necessidades das secretarias da prefeitura municipal de Queluzito. 

 

 2.3 O período de vigência da Ata: 12 meses podendo ser prorrogado de acordo com as 

disposições da Lei 8.666/93. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE ESTIMADA E ESTIMATIVA DA DESPESA: 
 
3.1 A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 

Ordem Quant. UN. Especificação Marca 
Valor 
Unit. 

TOTAL 

1 119 FRS 

00000019573- ÁCIDO MURIÁTICO EM LÍQUIDO 
COMPOSTO DE HCL +  
H20, INCOLOR PARA LIMPEZA EM GERAL, 
ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO DO 
PRODUTO, VALIDADE 12 MESES 

 
6,02 716,38 

2 592 FRS 

00000019574- ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE 
SÓDIO E ÁGUA  
PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE 
CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P. FRASCO DE 2 LITROS, 
VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA 

 
5,72 3386,24 

3 600 UN 

00000025504- ÁLCOOL EM GEL LAVANDA 500G  
USO DOMÉSTICO. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL, ETÍLICO 
HIDRATADO 67º INPM, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, 
DESNATURANTE 

 
9,92 5952 

4 200 FRS 
00000025516- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 
PERFUMADO 500ML  
GELPARA PARA MÃOS 70% 500 ML 

 
15,22 3044 

5 285 FRS 
00000019576- ÁLCOOL LÍQUIDO  
ETÍLICO HIDRATADO, 46°, PARA LIMPEZA GERAL, 
FRASCO DE 1 LITRO, VALIDADE 12 MESES 

 
11,15 3177,75 

6 164 FRS 

00000008451- AMACIANTE ROUPAS  
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO 
AMACIANTE DE ARTIGOS TÊXTEIS, SOLÚVEL EM ÁGUA, 
2 LITROS, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. 

 
10,95 1795,8 

7 42 UN 
00000022493- BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA 
CAPACIDADE 12 L  
PLÁSTICO E ALÇA RESISTENTES 

 
21,49 902,58 

8 21 UN 
00000022489- BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA 
CAPACIDADE 20 L  
PLÁSTICO E ALÇA RESISTENTES 

 
24,99 524,79 
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9 9 UN 
00000025508- BALDE PLASTICO REFORÇADO 
GRANDE 18 LITROS   

23,92 215,28 

10 4 UN 00000029734- BORRIFADOR PLÁSTICO COM 500ML  
 

10,25 41 

11 14 PAR 
00000022490- BOTA DE BORRACHA BRANCA PVC 
LIMPEZA/FAXINA  
TAMANHO 35 AO 44 

 
46,25 647,5 

12 10 UN 00000029735- CERA AUTO BRILHO LÍQUIDA 1 LITRO  
 

14,12 141,2 

13 600 FRS 

00000011616- CERA LÍQUIDA P/ARDOSIA 850 ML  
CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO PARA ARDÓSIA, VERDE, 
PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, COMPOSIÇÃO DE 
CERA DE BLIETILENO, POLIFELM, CONSERVANTE, 
EMBALAGEM DE 850ML, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS 

 
15,59 9354 

14 10 UN 00000022492- CESTO PARA LIXO 12L POLIPROPILENO  
 

33,25 332,5 

15 10 CONJ 
00000025515- CONJUNTO DE PRENDEDORES DE 
ROUPA 12 PEÇAS  
Prendedor em Polipropileno, Arame em Aço. 

 
2,59 25,9 

16 19 UN 00000022457- DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO  
 

20,22 384,18 

17 30 GALÃO 

00000025513- DESINFETANTE BRUTO PARA USO 
GERAL 5 L  
AÇÕES: GERMICIDA, BACTERICIDA E FUNGICIDA. 
COMPOSIÇÃO: Tensoativo Catiônico, Sequestrante, 
Alcalinizante, Conservante, Fragrânciae Veículo. 
Componete Ativo: 0,45% de Cloreto de Benzil Alquil 
Dimetil Amônio / Cloreto de Didecil Dimetilamônio. 

 
19,23 576,9 

18 727 FRS 

00000022468- DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS 
BACTERICIDA  
CARACTERÍSTICAS: Indicado para desinfetar e 
desodorizar todos os ambientes que necessitam de 
limpeza e higienização como, banheiros, pisos, mictórios, 
ralos, azulejos e etc.  

 
10,59 7698,93 

19 204 UN 
00000022469- DESODORIZADOR DE AR AEROSOL  
Perfume: Lavanda - Embalagem: Reciclável - nofensivo à 
camada de Ozônio - Volume: 400 ml  

 
12,98 2647,92 

20 572 UN 

00000025499- DETERGENTE EM PÓ 500 KG PARA 
LAVAR ROUPAS  
Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, 
sinergista, branqueador óptico, corantes, fragrâncias, 
carga e água. Contém alquil benzeno sulfonato de sódio.  

 
7,98 4564,56 

21 882 FRS 
00000022470- DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML  
Eficiência na Limpeza, Rendimento, Economia e Fórmula 
Biodegradável. 

 
2,22 1958,04 

22 10 UN 

00000025503- DISPENSER AUTO CORTE  
PARA TOALHA BOBINA PRODUZIDA NA COR BRANCA, 
COM TAMPA SEMI TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 
BOBINAS DE 20CMX200 M. DIMENSÕES 
L26XA36XP24CM 

 
165,89 1658,9 

23 31 UN 

00000022504- DISPENSER PAPEL TOALHA 
INTERFOLHA 2/3 DOBRAS  
Especificações: Feito em ABS resistente. Para papéis 
interfolhados 2 ou 3 dobras. Dimensões 26,3 x 16,6 x 
34,0 

 
39,89 1236,59 

24 37 UN 

00000022503- DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
OU ÁLCOOL GEL  
Característica: Matéria-Prima: Plástico ABS. Contém: 
Chave e kit para instalação na parede contendo buchas e 
parafusos. Reservatório: 900 ml. Tamanho: 29 cm x 12 
cm x 11 cm. Cor: Branca e com fundo cinza. 

 
40,89 1512,93 
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25 40 UN 

00000022471- ESCOVA PARA ROUPAS COM CERDAS 
EM NYLON  
FORMATO OVAL, EM MADEIRA, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 13X6,5CM. 

 
6,59 263,6 

26 56 UN 

00000022472- ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM 
PLÁSTICO  
COM CABO PLÁSTICO, COM CERDAS EM FORMATO 
CIRCULAR E BASE SUPORTE PARA ACOMODAR A 
ESCOVA. 

 
13,29 744,24 

27 11 UN 

00000019640- ESCOVÃO DE NYLON 35CM  
ESCOVÃO DE NYLON 35CM, COM CERDAS RÍGIDAS 
CORRUGADAS. CEPA DE MADEIRA RESISTENTE 
ROSQUEÁVEL OU PREGADA 

 
14,69 161,59 

28 378 UN 
00000017609- ESPONJA DUPLA FACE P/ PIA 
MEDINDO 1,10 X 75 X  
20 

 
2,76 1043,28 

29 400 PCTE 
00000019642- ESPONJA LÃ DE AÇO  
LÃ FIO DE AÇO CARBONO PARA LUSTRAR UTENSÍLIOS 
DE COZINHA. PACOTE COM 8 UNIDADES 

 
2,66 1064 

30 263 UN 
00000022473- FLANELA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA  
MEDINDO 30X50CM  

3,46 909,98 

31 46 FRS 00000022474- INSETICIDA MULTIUSO 300ML  
 

12,72 585,12 

32 100 UN 

00000029736- LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS - 1 
LITRO  
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DETERGENTE NÃO IÔNICO, 
ÁCIDO INORGÂNICO, ESSÊNCIA, CORANGE E ÁGUA. 
PRODUTO CONCENTRADO. SOLUÇÃO PROPORÇÃO DE 
1 PARTE DE LIMPADOR PARA 15 PARTES DE ÁGUA. 

 
11,95 1195 

33 27 UN 00000022505- LIMPA FORNO 250 ML  
 

15,52 419,04 

34 110 FRS 

00000019583- LIMPA PEDRAS E CALÇADAS  
COMPOSIÇÃO: ÁCIDO AQUILBENZENO SULFÔNICO 
LINEAR, ACIDIFICANTE, ALCALINIZANTE, FRAGÂNCIA, 
CORANTE E ÁGUA. FRASCO DE 2 LITROS. 

 
12,81 1409,1 

35 185 FRS 

00000019586- LIMPA VIDROS  
PARA LIMPEZA E DAR BRILHO EM VIDROS E ESPELHOS 
EM GERAL, SECAGEM RÁPIDA, AROMA AGRADÁVEL, 
COMPOSTO DE LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, 
FRASCO COM 500ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA 
ANVISA. 

 
4,46 825,1 

36 237 FRS 
00000022467- LIMPADOR BRILHA ALUMINIO 
TRADICIONAL 500 ML   

8,56 2028,72 

37 163 FRS 
00000017627- LIMPADOR DE CERÂMICA  
COMPOSTO DE SAPONÁCEO EM PÓ. EMBALAGEM COM 
300GR 

 
11,02 1796,26 

38 20 GALÃO 

00000025545- LIMPADOR DESINCRUSTANTE 
BIODEGRADÁVEL 5L  
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 5 LITROS, ASPECTO 
INCOLOR E SEM ODOR, PH 2. RÁPIDA AÇÃO EM 
IMPREGNAÇÃO ORGÂNICA OU MINERAL, DE FÁCIL 
MANUSEIO E NÃO AGRESSIVO. 

 
40,23 804,6 

39 397 UN 

00000029737- LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA 
PESADA - 5 LITRO  
COMPOSIÇÃO QUÍMICA TENSOATIVOS AMÔNICOS, SAIS 
INORGÂNICOS, ÁLCOOL ETÍLICO, 2 BUTOXIETANOL, 
ALCALINIZANTE, PRESERVANTE, PIGMENTO, PERFUME E 
ÁGUA. GALÃO COM 5 LITROS 

 
39,10 15522,7 

40 525 FRS 
00000019587- LIMPADOR MULTI-USO  
PARA LIMPEZA INSTATÂNEA, CONTENDO TENSOATIVO 
ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 500ML 

 
3,79 1989,75 
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41 10 FRS 

00000025582- LIMPADOR MULTIUSO COM AÇÃO 
DESENGORDURANTE  
EmbalageM: 500 ml. Ambientes Indicados: Cozinha, Área 
de Churrasco, Banheiro. Versões: Floral ou Lavanda. 
Composição: Ingrediente ativo, lauril éter sulfato de 
sódio, alcalinizante, estabilizante, fragrância e água. (*) 
podendo chegar até 1% de cloro ativo ao final do prazo 
de validade, sem comprometer a eficácia do produto. 

 
6,56 65,6 

42 157 FRS 
00000022485- LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 
900ML   

8,10 1271,7 

43 24 UN 

00000022488- LIXEIRA 10,5 L COM PEDAL E CESTO 
BRANCA  
feita em aço, com recipiente, tampa e pedal de plásticos 
super resistente na cor branca. 

 
97,96 2351,04 

44 5 UN 

00000027989- LIXEIRA 100 LITROS  
CESTO DE LIXO TIPO BALDE 100 LITROS. CESTO E 
TAMPA INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) 
COPOLÍMERO. SUPERFÍCIE POLIDA PARA FACILITAR A 
LIMPEZA E EVITAR O ACÚMULO DE SUJIDADE. 
MEDIDAS: (AxLxP): 730mmx590mmx515mm 

 
104,95 524,75 

45 4 UN 

00000025546- LIXEIRA COM PEDAL 8 LITROS  
DESCRIÇÃO: Lixeira com Pedal : 8 Litros, Medidas do 
Produto: Altura: 30 cm, Largura: 24 cm, Profundidade: 
26 cm, Material: Plastico 

 
47,25 189 

46 10 UN 

00000027990- LIXEIRA COM PEDAL DE 30 LITROS  
CESTO PLÁSTICO QUADRADO COM TAMPA E PEDAL 
TODO EM PLÁSTICO, CESTO E TAMPA INJETADOS EM 
PLÁSTICO POLIPROPILENO. MECANISMO DO PEDAL 
PARA ABERTURA DO CESTO CONFECCIONADO EM 
PLÁSTICO RESISTENTE. 

 
70,10 701 

47 26 UN 
00000022487- LIXEIRA DE 20 LITROS EM AÇO INOX  
BALDE INTERNO REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DA TAMPA 
ATRAVÉS DE PEDAL EMBORRACHADO 

 
138,23 3593,98 

48 9 UN 
00000022501- LIXEIRA DE 30 LITROS EM AÇO INOX  
BALDE INTERNO REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DA TAMPA 
ATRAVÉS DE PEDAL EMBORRACHADO 

 
150,26 1352,34 

49 76 UN 

00000029738- LUSTRA MÓVEIS 200ML  
COMPOSIÇÃO CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, 
ESPESSANTE, CONSERVANTE, SOLVENTE ALIFÁTICO, 
COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. 

 
7,22 548,72 

50 500 PAR 

00000029739- LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA 
LIMPEZA  
LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA LUVA DE 
SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR 
AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS 
DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, ESPESSURA DE 
0,25 MM E COMPRIMENTO DE 30 CM. ESPECIFICAÇÕES: 
PURO ALGODÃO EM FLOCOS QUE ABSORVE O SUOR E 
MANTÉM AS MÃOS FRESCAS E SECAS; PUNHO COM 
VIROLA QUE FACILITA O CALÇAMENTO E TRABALHOS 
COM LÍQUIDOS, POIS SUA VIROLA VEDA NA MEDIDA 
CERTA E IMPEDE QUE ESTES LÍQUIDOS ESCORRAM 
PARA DENTRO DA LUVA; FORMATO ANATÔMICO QUE 
OFERECE CONFORTO E MINIMIZA A FADIGA DAS 
MÃOS; TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS PARA UMA 
MELHOR ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS OU 
MOLHADAS; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; REUTILIZÁVEL. 
CONTEÚDO: 01 PAR APLICAÇÃO: LUVAS TESTADAS NO 
IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A 
NORMA EN 374-1:2003. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO 
CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA. TAMANHOS: P, M E G MARCAS DE 

 
5,16 2580 
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REFERÊNCIA: LALAN, SANRO, VOLK, PROMAT  

51 1 UN 

00000025501- MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 100 
METROS  
- Mangueira flexível e de fácil manuseio. - Possui 100 
metros de comprimento. - Recomendada para situações 
de uso com pressão da água de até 10 bar [145 psi] e 
temperatura de 50 °C. - Para maior resistência possui 3 
camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio 
de poliéster trançado e externa em PVC. 

 
438,96 438,96 

52 30 UN 
00000022479- PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM 
CABO LONGO  
madeira revestida (80cm) 

 
13,38 401,4 

53 20 UN 
00000029740- PANO ALVEJADO DE CHÃO BRANCO  
PARA LIMPEZA GERAL MEDIDA: 65X90CM PESO: 154 
GRAMAS 100% ALGODÃO  

 
7,56 151,2 

54 347 UN 

00000013756- PANO DE CHÃO ( SACO ALVEJADO 
100% ALGODÃO GRD  
alvejado em algodão, com costuras laterais, alta 
absorção de umidade, tamanho equivalente a um saco 
de açucar de 50 kg vazio, medindo aproximadamente 60 
x 80 cm, gramatura de 22 de batida, peso 
aproximadamente de 200gr. 

 
5,79 2009,13 

55 376 PCTE 
00000022480- PANO DE LIMPEZA MULTIUSO  
Material Viscose (70%) e poliéster (30%). Formato: 
Retangular Conteúdo da Embalagem: 5 Panos 

 
4,59 1725,84 

56 3000 PCTE 

00000029741- PAPEL HIGIÊNICO - PACOTE COM 4 
ROLOS DE 60 M  
PAPEL HIGIÊNICO, ROLO BRANCO, PICOTADO E 
GOFRADO, DE FOLHA SIMPLES COM 60 METROS DE 
ALTA QUALIDADE. PRODUTO NÃO PERECÍVEL E NÃO 
REUTILIZÁVEL. MATERIAL: 100% FIBRA CELULÓSICA.  

 
6,02 18060 

57 80 GALÃO 

00000029742- PASTA EM GEL PINHO 5 LITROS 
CONCENTRADO  
COMPOSIÇÃO: ÓLEO DE PINHO, TENSOATIVO 
ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CLORETO DE 
DIMETIL BENZIL, AMÔNIO, PIGMENTO E ÁGUA.ACIDEZ: 
PH = 7 NEUTRO, DILUIÇÃO: 1L/12 LITROS  

 
46,76 3740,8 

58 588 UN 
00000022481- PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS - 
AROMA FLORAL   

5,73 3369,24 

59 20 UN 
00000025514- RATOEIRA ADESIVA DE PAPEL  
Composição: Polibuteno, Resina Sintética e Polímero 
Inerte. 

 
8,52 170,4 

60 30 UN 

00000029743- RODO LIMPA PISO E AZULEJO  
CARACTERÍSTICAS: O PRODUTO É FORMADO POR UMA 
BASE PLÁSTICA, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA 
ABRASIVA. O RODO LAVA PISO E AZULEJO POLARES 
ACOMPANHA CABO DE MADEIRA EM (CORES E 
ESTAMPAS SORTIDAS). MEDIDA: 25CM DA BASE X 
1,50M DO CABO EMBALAGEM: PACOTE COM 1 
UNIDADE  

 
24,27 728,1 

61 20 UN 
00000025518- RODO PASSAR CERA DE ESPUMA COM 
CABO DE 1,20M   

16,60 332 

62 30 UN 
00000019647- RODO PLÁSTICO GRANDE  
RODO PLÁSTICO (PUXADOR D'ÁGUA GRANDE), COM 
BORRACHA DUPLA EVA 60CM, COM CABO DE 120CM 

 
23,43 702,9 

63 56 UN 
00000019649- RODO PLÁSTICO MÉDIO  
RODO PLÁSTICO (PUXADOR D'ÁGUA MÉDIO), COM 
BORRACHA DUPLA EVA 40CM, COM CABO DE 120CM 

 
20,23 1132,88 

64 318 ROLO 

00000022482- ROLO DE SACO DE LIXO 50 LITROS 
AZUL  
Rolo com 50 Unidades. Tamanho: 63x80cm. Gramatura: 
0,26 micras  

 
14,96 4757,28 
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65 391 ROLO 
00000022484- ROLO SACO DE LIXO 30 LITROS  
Super Forte Rolo 30 Unidades  

13,49 5274,59 

66 355 ROLO 

00000022483- ROLO SACO DE LIXO 100 LITROS  
Modelo: Super Forte. Composição: Polietilenos e 
pigmentos. Capacidade(Litros) 100 litros. Conteúdo da 
Embalagem: 15 sacos 75 x 105 cm 

 
13,49 4788,95 

67 163 PCTE 
00000013398- SABÃO EM BARRA  
GLICERINADO, NEUTRO, PCT COM 5 UNIDADES DE 
200GR CADA 

 
8,99 1465,37 

68 20 PCTE 

00000025510- SABÃO EM PÓ AMARELO 5 KG  
Produto Organico Totalmnete Biodegradavel Destinado 
Alimpeza Pesada Industrial Mecanica Lavanderias 
Motores Pisoscom Graxa E Gordura E Especialmente 
Usado Em Lavajato Sediluido 1/10 Litros. 

 
34,38 687,6 

69 215 UN 00000022463- SABONETE BARRA 90 GRAMAS  
 

1,48 318,2 

70 104 GALÃO 
00000018286- SABONETE LÍQUIDO NEUTRO 
GLICERINADO 5 LITROS.   

38,03 3955,12 

71 85 ROLO 
00000025517- SACO DE LIXO 60 LITROS 50X67X0,004 
COM  
100 UNIDADES - PRETO 

 
14,96 1271,6 

72 50 PCTE 

00000022496- SANITIZANTE DE ALIMENTOS  
Á BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO COM PH 
NEUTRO, PARA DESINFECÇÃO DE HORTALIÇAS, 
LEGUMES E FRUTAS. COMPOSIÇÃO: SAIS ORGÂNICOS E 
COMPOSTOS DOADORES DE CLORO. PRINCÍPIO ATIVO: 
DICLORO ISOCIANÚRICO. APRESENTAR NA 
EMBALAGEM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA 
ANVS/MS. QUÍMICO RESPONSÁVEL E CRQ. EMBALAGEM 
DE 1KG. 

 
25,95 1297,5 

73 123 UN 

00000027987- SAPONÁCEO CREMOSO 300ML  
COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO 
IÔNICOS, ESPESSANTE, ALCALIZANTES, ABRASIVO, 
PRESERVANTE, PIGMENTOS, FRAGRÂNCIA DE ERVA 
DOCE OU MAÇÃ VERDE. COMPONENTE ATIVO LINEAR 
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO 
DEVE TER REGISTRO NO MS. EMBALAGEM COM 300 ML. 
COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO 
E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES. 

 
9,48 1166,04 

74 21 UN 
00000020532- SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, 
HIDRÓXICO DE SÓDIO,  
EMBALAGEM DE 1KG 

 
14,25 299,25 

75 81 UN 
00000002547- TAPETE MEXICANO  
TAPETE MEXICANO (CAPACHO), MEDIDAS 
APROXIMADAS 40 X 60 CM 

 
13,92 1127,52 

76 715 PCTE 

00000019632- TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 
20X21  
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, BRANCO, MEDIDAS 
APROXIMADAS 20X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS 

 
12,45 8901,75 

77 170 UN 
00000022464- TOALHA DE ROSTO, ABSORVENTE, 
MACIA, TAMANHO  
65X40CM, TECIDO 90% ALGODÃO, NO MÍNIMO. 

 
14,15 2405,5 

78 45 UN 

00000027993- VASSOURA DE NYLON CABO  
Descrição do Produto Vassoura de Nylon com Cabo 
Especificações do Produto Modelo Vassoura Material 
Nylon Medidas 1,20m Dimensões Altura: 1,40 Metros 
Largura: 5,00 Centímetros Profundidade: 23,00 
Centímetros Peso: 600,00 Gramas 

 
16,46 740,7 

79 5 UN 

00000027985- VASSOURA DE PÊLO 40CM COM CABO  
Especificações do Produto Modelo Vassoura Material Pêlo 
Medidas 40cm Dimensões Altura: 1,40 Metros Largura: 
5,00 Centímetros Profundidade: 4,00 Centímetros Peso: 

 
25,23 126,15 
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800,00 Gramas 

80 18 UN 

00000027984- VASSOURA DE PÊLO 60CM  
com Cabo de Madeira 120cm. Especificações do Produto: 
Dimensões Altura: 1,35 Metros Largura: 5,00 
Centímetros Profundidade: 60,00 Centímetros Peso: 
750,00 Gramas 

 
37,22 669,96 

81 26 UN 
00000025498- VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM  
COM CABO PLASTIFICADO 120CM   

27,29 709,54 

82 10 UN 

00000027992- VASSOURA LIMPA TETO TIPO GIRAFA 
COM CABO  
Características: - Indicado para limpeza de tetos e pás de 
ventilador. - Cerdas sintéticas de pet com 0,20mm de 
diâmetro. - Cabo de madeira plastificado 2m 22mm. 

 
38,26 382,6 

83 65 UN 

00000019652- VASSOURA PIAÇAVA N°4  
VASSOURA PIAÇAVA, N° 4, BASE MEDINDO 30 CM (COM 
VARIA- ÇÃO DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS) , 
COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE PLASTIFICADO, 
ROSQUEÁVEL, CERDAS DE PIAÇAVA MEDINDO NO 
MÍNIMO 12,5 CM COM PROTEÇÃO DE CHAPA PREGADA 
E RESISTENTE  

 
22,22 1444,3 

84 32 UN 

00000022502- VASSOURÃO  
COMPOSTO COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA USO 
GERAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BASE 
EM MADEIRA, MEDIDAS 39CM DE COMPRIMENTO, 
4,5CM DE ALTURA, 3,5 CM DE LARGURA, CERDAS DE 
NYLON SINTÉTICO ONDULADO COM ALTURA DE 8CM E 
PREENCHENDO A BASE COM 31 TUFOS. CABO DE 1,20M 
DE COMPRIMENTO E 22MM DE DIÂMETRO. 

 
30,95 990,4 

85 65 UN 

00000019653- VASSOURINHA PARA SANITÁRIO  
VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO, ESCOVA 
SANITÁRIA COM SUPORTE REDONDO, DE PLÁSTICO, 
CONTENDO 01 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E 01 
SUPORTE REDONDO. TAMANHO 14 X 42CM 

 
11,09 720,85 

     
  

TOTAL 172899,7 

 

  3.2 Os valores acima estimados são a base para considerar preço superior / excessivo; e na 

ocorrência desta hipótese, a proposta será desclassificada nos termos deste Edital. 

3.3 Os valores acima estimados são a base para considerar preço superior / excessivo; e na 
ocorrência desta hipótese, a proposta será desclassificada nos termos deste Edital. 

3.4 O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 

3.5 Os valores propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos 
(impostos, taxas, frete, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa 
acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

3.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para os objetos deste certame será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada na forma da 
lei.  

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1 O prazo de entrega dos PRODUTOS é de 03(três) dias corridos, contados do recebimento pelo 

fornecedor da ordem de compras e/ou documento equivalente, em remessa parcelada conforme 

ordem de serviços, no horário de 08h às 12h e de 13h às 16h. 
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4.2 Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 01(um) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.3 Todas as mercadorias serão conferidas na entrega, em caso de entrega fora das especificações 

contidas no edital, a mesma será rejeitada e sua reposição deverá ser providenciada no máximo 

em 24(vinte quatro) horas sem ônus para o município e nos locais e horas assim determinado. 

4.4 Os lotes dos produtos ou das embalagens reprovadas ou com prazos de validade vencidos 
serão imediatamente devolvidos, sendo admitido um prazo máximo de 24 horas para a reposição 
no depósito central. Após esse prazo, configurando-se o descumprimento das condições de 
entrega conforme contratado e a Contratada será penalizada com advertência, e na reincidência 
suspensão de contratar com o município pelo período de 02 (dois) anos. 
 

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
4.6 A exigência referente ao prazo descrito na ordem compras se justifica devido ao fato do objeto 
possuir finalidade em que a demora na entrega poderá prejudicar o andamento das atividades da 
Secretaria solicitante. 
 
5.0 JULGAMENTO 
 
5.1  Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Edital e 

seus anexos, apresente o menor preço por item.  
 
6. PROPOSTA 
 
6.1 No valor da proposta deverão estar incluídos todos os custos com impostos, taxas, fretes, 
assim como todos os custos necessários ao completo a prestação dos serviços ora solicitado. 
 
6.2 A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações da Contratante: 

7.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

7.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
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qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.2.1 prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva 

nota fiscal  

7.2.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.2.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

7.2.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

7.2.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.2.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO   
 
8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
9.0 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 
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11 DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal. 

11.4 Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas 

as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

11.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

11.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta nos órgãos oficiais para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.8 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

11.9 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração poderá 

realizar consulta ao junto a órgãos oficial para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

11.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

11.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
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11.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo 

de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.14 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

12. DA FONTE DE RECURSOS 
 
12.1 O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade 
de contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 

 
13. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. 
 
13.1 Não haverá exigência de garantia contratual dos bens, por não se aplicar. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, por não se aplicar 

15. DA REVISÃO 

15.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

15.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

15.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

15.4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

15.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

15.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

15.5.1.1 Solicitar documentação que comprove fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis; que representem um caso fortuito ou de força maior, para conceder a reequilíbrio 

econômico financeiro e/ou convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 
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15.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

16. DA JUSTIFICATIVA DA RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 
 
16.1 A restrição visa cumprir o DECRETO 029/2020, que regulamenta o “Tratamento favorecido, 
diferenciado, simplificado e regionalizado para as microempresas de pequeno porte nos processos 
de licitações públicas no âmbito do Município de Queluzito. 
 
16.2 O objetivo da restrição de participação é garantir a promoção de acesso ao mercado de micro 
e pequenas empresas sediadas no Município de Queluzito e Região, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Municipal 48, de 3 de julho de 
2012. 
 
16.3 Quanto à limitação geográfica, o Município de Queluzito, visando fomentar o comércio 
local/regional, editou o DECRETO MUNICIPAL 029, de 11 de março de 2020, onde trouxe na 
redação do art. 2º, §2º, os critérios de regionalização, o qual para o presente edital, APLICA-SE o 
descrito no inc. II alínea “„b”, onde poderão participar da presente licitação as empresas que 
estejam no  âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios do Alto 
Paraopeba - AMALPA, conforme §2º inc. II alínea “b” do DECRETO MUNICIPAL 029, de 11 de 
março de 2020 
 
16.3.1 Os municípios constituintes da Associação dos municípios da Região do Alto Paraopeba – 
Amalpa, que trata o item anterior, são os municípios de: Queluzito, Cons. Lafaiete, Catas Altas da 
Noruega Capela Nova, Entre Rios, Casa Grande, Rio Espera, Presidente Bernardes, Itaverava, 
Piranga, Senhora de Oliveira, São Brás do Suaçuí, Congonhas, Brás Pires, Belo Vale, Cristiano Otoni, 
Lamim, Ouro Branco, Moeda, Jeceaba, Caranaíba, Santana dos Montes, Carandaí, Desterro Entre 
Rios.  
 
16.3.2 O Critério escolhido, deu-se devido à verificação no cadastro de fornecedores existentes no 
município e ainda pelo levantamento das licitações de exercícios anteriores, onde verificou-se 
empresas localizadas no  âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios do 
Alto Paraopeba - AMALPA, que atendem o estabelecido no Decreto 029/2020.  
 
17. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O município não disponibiliza veículos para entrega dos 
produtos. Estes deverão entregues pela própria fornecedora. 
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ANEXO II – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO Nº 054/2020 

 

Ata de R.P. nº ***/2020. 

Pregão Presencial Nº 054/2020 

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período 
de 12 (doze) meses. 

 

Aos ----- dias do mês de --------- do ano de dois mil e dezesseis, o Município de Queluzito, Pessoa 
Jurídica de Direito Público sem fins lucrativos, CNPJ: 19.718.410/0001-09, com sede à Rua do 
Rosário, nº 04, Centro, Queluzito, Minas Gerais CEP 36424-000, neste ato através de seu 
representante legal Sr. Célio Pereira de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta 
cidade na Rua José Vieira da Costa nº 37, Centro, inscrito no CPF sob o nº 557.945.216-00 e 
portador da Carteira de Identidade nº M-3.842.169, neste ato denominado simplesmente ORGÃO 
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
054/2020, nas cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação 
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa 
____________________________________ CNPJ ____________________, estabelecia na Rua/Av. 
_________________ nº __________, Bairro ________, na cidade de _____________ – Estado de 
______________, neste ato representado pelo Sr(a) ____________________________, 
brasileiro(a)________________, __________________, portador do RG. ____________ SSP/_____ e CPF/MF 
nº ____________________, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis 
Federais nº 8.666/93, 10.520/2003 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as 
disposições a seguir.  
 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual Contratação de 
empresa  para fornecimento de material de limpeza e produção e higienização para atender 
secretarias e departamentos da prefeitura de Queluzito/MG, conforme delineado no Anexo I do 
Edital do Processo Licitatório nº 0100/2020, modalidade Pregão nº 054/2020. 
 
1.2 O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da 
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 054/2020, passam a fazer 
parte integrante deste instrumento independente de transcrições. 
 
CLÁUSULA 2ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1 – A aquisição e a prestação de serviços serão realizados de forma de execução indireta, sob o 
regime de preço unitário, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
2.2 - Subordina-se ao regime de fornecimento de entrega parcial, ou seja, de acordo com as 
necessidades da administração. 
 
CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES  
 
3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA as constantes no anexo I do termo de Referencia do 
PREGÃO PRESENCIAL 054/2020. 
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CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
4.1 São obrigações do Contratante  as constantes no anexo I do termo de Referencia do PREGÃO 
PRESENCIAL 054/2020. 

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA 

5.1 – A vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será pelo período de 12 meses, admitindo a sua 
prorrogação nos termos da legislação pertinente. 

CLÁUSULA 6ª - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 6.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao 
Departamento de Compras, competindo-lhe:  

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações 
do material registrado;  

b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos objetos desta aquisição, de forma a 
avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;  

c) notificar o fornecedor registrado via fax, email ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas contratações sejam mantidas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;  

e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis 
alterações ocorridas. 

6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, 
assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.  

6.3. O Departamento de Compras nas pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar 
os preços a serem contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas 
de contratação.  

CLÁUSULA 7ª – DOS PREÇOS REGISTRADOS  

7.1 – Os preços registrados, para aquisição e o quantitativo, segue abaixo conforme descrito na 
proposta da licitante vencedora, constantes no Edital do Pregão nº 054/2020:  
 

Item  Unid Quant. Descrição   Valor Unit.  V. Total  

       

 VALOR TOTAL  

 
7.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.  
 
CLÁUSULA 8ª -  DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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CLÁUSULA 9ª – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

9.1 – O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 
3 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 
 
9.1.1 – Pelo Município quando: 
 
a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 
b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de 
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações 
posteriores; 
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 
da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 
 
9.1.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro 
de Preços. 
 
9.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
 
9.3 – A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I 
do item 8.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 
 
9.4 – No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se 
cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
 
9.5 – A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 
preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 
final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso 
não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA 10ª – DO FORNECIMENTO 

10.1 A entrega será realizada nos prazos e condições já estabelecidos no edital.  

10.2 A entrega dos objetos desta licitação serão entregue exclusivamente quanto requisitados na 
forma estabelecida no edital.  

CLÁUSULA 11 – DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 - Os objetos desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e 
condições na forma estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme 
reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
 
11.2 Os itens que compõem o objeto deste pregão serão entregues em perfeitas condições de 
conservação e uso, recebido provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, 
para efeito simultâneo ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as 
especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita 
adequação, resultando no recebimento definitivo.  
 
11.3 A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de 
irregularidade no objeto.  
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11.4 Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e 
substituí-lo no prazo de 1 (um) dia, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou 
imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas na cláusula 16 e administrativas 
estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.  
 
11.5 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos 
termos das prescrições legais.  

CLÁUSULA 12 – DO PAGAMENTO 

12.1 – O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE conforme os produtos recebidos, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias da entrega, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos 
produtos efetivamente entregues, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições 
constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de 
acordo com as demais exigências administrativas em vigor.  
 
12.2 – Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos 
fazendários, a regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito e a 
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta “on 
line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento. 
 
CLÁUSULA 13ª – DA REVISÃO  
 
13.1 As constantes no anexo I do termo de Referencia do PREGÃO PRESENCIAL 054/2020. 
 
CLÁUSULA 14ª - DA DOTAÇÃO 
 
14.1 - O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há 
obrigatoriedade de contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 
 
CLÁUSULA 15ª - A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. 
 
15.1 Não haverá exigência de garantia contratual dos bens, por não se aplicar. 
 
CLÁUSULA 16ª -  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, por não se aplicar 

CLÁUSULA 17ª - DA FISCALIZAÇÃO 

17.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos 
serviços objeto desta licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais 
ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

CLÁUSULA 18ª - DA RESCISÃO 

18.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 
8.666/93 e pelo contratante, na defesa do interesse público, sem que deste ato resulte indenização 
de qualquer natureza.  

CLAÚSULA 19 - DOS CASOS OMISSOS 

17.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 
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CLÁUSULA 20 - DAS PENALIDADES 

18.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão 
sujeitas às penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA 21 – DA PUBLICAÇÃO 

19.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no diário oficial do município, 
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA 22ª - DO FORO 

22.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete - MG, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da execução da presente Ata. 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também 
assinam. 

 

Município de Queluzito, ____________ de ___________________de 2020. 

 
MUNICÍPIO DE QUELUZITO 

CONTRATANTE 
 

LICITANTE VENCEDOR 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
CPF: 
Testemunhas: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO 

Rua do Rosário nº 04 – Centro – Queluzito - MG  

CEP: 36.424-000 - Telefax: 31 3722-1222 

 

 

 

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

1. PROPONENTE 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail: 

Sócio Proprietário: 

CPF:                                                                   RG: 

 

2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  

Ordem Quant. UN. Especificação Valor Unit. 
MARCA 

TOTAL 

     
 

 

     
 

Total: 
 

 
 
OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I – Termo de Referência.  
 
VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (________________________________) 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que 
constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, 
inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 
como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos 
pleitos de acréscimos a qualquer título.) 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As contidas na Minuta da Ata que integra o Anexo II, do Pregão supramencionado. 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE 
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

___________________ , ______ de ___________ de 2020. 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 
Nome: Nº do RG: 
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ANEXO IV – INSTRUÇÕES PROPOSTA DIGITAL 

 
 
1 – Em anexo segue um arquivo zipado (PROPOSTA DIGITAL) com dois arquivos, um programa 
gerador das propostas ( COM NOME DIGITADOR DE PROPOSTA) e um arquivo para preenchimento 
das propostas com o nome de  MATLIMPEZA10020. 
 
2 – Primeiro faça o download do arquivo em uma pasta, após esta etapa clique com o botão direto 
do mouse e selecione a opção EXTRAIR AQUI; 
 
3 –Execute o programa PROPOSTA, clique em abrir processo, selecione o arquivo 
MATLIMPEZA10020 para a digitação de proposta; 
 
4 – Preencha os preços e marcas dos produtos que deseja cotar. 
 
5- Após concluído, clique em GERAR ARQUIVO, coloque o nome da empresa e salve. 
 
6 – Após salvar, salve o mesmo arquivo em um PEN DRIVE ou CD e apresente a pregoeira no dia do 
pregão a fim de agilizar o processo de abertura e julgamento.  
 
OBS: Vale ressaltar que a proposta escrita é a do processo CONTIDA NO ANEXO III, e é 
imprescindível sua apresentação. 
 
 


