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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

O Município de VOLTA GRANDE, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente 
edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 13:00h do dia 28 de agosto 
de 2018, na Prefeitura Municipal na sala da comissão de licitação, localizada na rua Av. 
Arthur Pedras, n° 120, bairro Centro, município de VOLTA GRANDE, será realizada 
licitação para A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO 
PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE - 
MG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, tipo Menor Preço por Item pelo SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO, conforme consta no edital que se encontra a disposição de 
todos os interessados na Prefeitura Municipal ou site www.voltagrande.mg.gov.br, onde 
poderão obtê-lo. Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente que 
será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da lei. VOLTA GRANDE, 13 de 
agosto de 2018. 
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Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial nº 018/2018 

 
PREÂMBULO 

 
O Município de VOLTA GRANDE, torna público que se fará realizar licitação para 
contratar interessados em fornecer o objeto previsto no ANEXO I. 
 
O certame está instaurado na modalidade de PREGÃO para A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO PARA ATENDER TODAS AS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE - MG, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES descrito no ANEXO I deste edital, com o julgamento tipo Menor Preço 
por Item pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 
 
Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela lei federal nº8666/93, 
republicada no Diário Oficial da União de 06/07/94 com as modificações determinadas 
pelas Leis nº 8883/94 e nº 9032/95, nº 9648/98, nº 9854/99 e posteriores, principalmente 
pela lei federal nº10520/2002. 
 
 
Entrega dos Envelopes 
 
Os envelopes serão recebidos durante o expediente normal da entidade, até a data e hora 
definidas para a abertura da documentação, no seguinte local: 
 
Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Município de VOLTA GRANDE 
Rua Av. Arthur Pedras, n° 120 
Bairro Centro 
 
Abertura da Documentação 
 
A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, 
na seguinte data e horário. 
 
Data: 28/08/2018 
Horário: 13h00min 
 

EDITAL 
 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 – O objeto desta licitação com suas características e particularidades encontra-se 
definido e especificado no ANEXO I, devendo os interessados se encontrar inscritos em 
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todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere 
às normas de segurança. 
 

 
2 - DAS DEFINIÇÕES 
 
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as seguintes 
definições: 
 
2.1 – MUNICÍPIO: pessoa jurídica que promove a presente licitação. 
 
2.2 – PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa física 
ou jurídica de direito público ou privado que venha a apresentar documentação de 
habilitação e proposta na presente licitação. 
 
2.3 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO/LEILOEIRO/PREGOEIRO: grupo de servidores ou 
servidor do município designado para receber, analisar documentos de habilitação e julgar 
as propostas ou lances apresentados nesta licitação. 
 
2.4 – CONTRATANTE: município signatário do instrumento contratual para execução do 
objeto. 
 
2.5 – CONTRATADO: pessoa física ou jurídica que executará o objeto licitado e será 
signatária do contrato com a Administração. 
 
2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do município. 
 
2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou 
contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 
 
3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DO CONTRATADO 
 
3.1 – Além de se responsabilizar pela conclusão do objeto nos exatos termos previstos e 
estipulados no ANEXO I, o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar à 
CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na conclusão do objeto desta 
licitação. 
 
3.2 - Obriga-se também a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias subsequentes à 
data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do instrumento 
contratual, que será assinado em prazo não superior a 5 dias da data em que o licitante 
for convocado para tanto. 
 
3.3 – O CONTRATADO é o único responsável por todas as obrigações fiscais, 
parafiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, 
inclusive as relações empregatícias, se houver, com os profissionais e demais pessoas 
que utilizar na execução do objeto contratado. 
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3.4 – Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo 
empregatício ou de qualquer outra natureza entre o CONTRATANTE e os prepostos, os 
auxiliares, os profissionais ou os sócios da CONTRATADA. 
 
3.5 – A CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, promoverá o 
afastamento e conseqüente substituição de funcionários que apresentarem baixa 
produtividade, forem descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o objeto de 
forma satisfatória. 
 
3.6 – Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério do CONTRATANTE, o 
afastamento será imediato. 
 
3.7 – Os produtos, deverão ser entregues em até 48 horas, contados a partir do 
recebimento da requisição de compras.  
 
3.8 – O prazo de validade dos produtos: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar com a 
data da entrega dos mesmos. 
 
 
 
4 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
4.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor expressamente designado pelo 
MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em 
conformidade com o previsto neste instrumento. 
 
4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas no ANEXO I, sem prejuízo das exigências 
estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
 
4.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item 
anterior, não impede a ação fiscal posterior e retenção de pagamentos. 
 
4.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições 
previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou 
mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou 
alteração do que ficou pactuado. 
 
4.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre 
por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação 
fundada em ordens ou declarações verbais. 
 
4.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
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5 - DO PRAZO 
 
5.1 - O prazo para cumprimento do objeto licitado será de 12 (doze) meses, conforme 
estabelecido no ANEXO I e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO. 
 
6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
 
6.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que preencham as 
condições de habilitação exigidas e tenham como executar o objeto licitado. 
 
6.2 – Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de 
acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei federal 8666/93 ou suspensas de participar de 
licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo. 
 
6.3 – Não poderá participar da licitação: 
 
a) servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os membros da COMISSÃO DA LICITAÇÃO. 
 
b) interessados que apresentarem documentos e propostas enviados via fax, telex e e-
mail ou que apresentarem propostas alternativas. 
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 – A proposta será apresentada em envelope lacrado em uma única via, 
preferencialmente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, 
entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, 
contendo o preço em modelo semelhante ao contido no ANEXO III, bem como os 
ANEXOS IV e VII preenchidos e entregues fora do envelope, para identificação do 
representante ou participante, bem como para se apurar a ausência de fato impeditivo da 
habilitação posterior. 
 
7.2 – Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional com até 2 (duas) 
casas decimais. 
 
7.3 - O prazo de validade da proposta será de 12 (doze) meses, sendo desclassificadas 
as propostas que apresentem validade inferior. 
 
7.4 - A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título: 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
LICITAÇÃO N° 095/2018 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2018 
PROPOSTA 

 
7.5 A proposta comercial também deverá ser enviada por meio digital, sob pena de 
inviabilizar a participação do licitante, para ser aberto no dia da sessão de abertura da 
licitação, e para efetuar seu preenchimento o licitante deve: 
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a) Solicitar o link e o arquivo de proposta digital necessários para esta licitação, 
através do e-mail pmvg_licitacao@yahoo.com  

 
b) Recebido o link e o arquivo de proposta digital, neste momento será baixado 

um link executável onde serão informados seus dados para credenciamento e 
os valores unitários dos itens de sua proposta para que a fase de lances seja 
feita de forma digital. 

 

c) No campo “selecione o arquivo enviado pela Prefeitura”, anexar o arquivo que 
será enviado juntamente com o edital. Este arquivo também estará disponível 
para cópia no Setor de Licitações, caso o licitante solicite o edital 
presencialmente. 

 
d) Deverá ser entregue conjuntamente com a proposta comercial escrita o 

arquivo impresso da proposta comercial digitalizada com a chave de 
validação, necessária para acesso às propostas no momento da abertura do 
pregão. 

 
e) Deverá ser enviado também dentro do envelope de propostas um CD ou PEN DRIVE 

      com o arquivo de proposta comercial digitalizada gerado pelo Sistema.  
     Este arquivo não pode ser renomeado, pois não abrirá quando acessado. 

 
f)  Considerando que o pregão é por item, deve ser lançado o valor unitário do item  
no respectivo campo, sob pena de invalidação da proposta. Os lances terão por 
base o valor unitário do item. 

 
7.5.1 Não poderá haver divergência de valores entre a proposta digital e a proposta 
escrita, sendo esta última entregue contendo a marca/modelo dos itens. 
 
 

 
8 - DOS CRITÉRIOS DO JULGAMENTO 
 
8.1 - A licitação é do tipo Menor Preço por Item pelo Sistema de Registro de Preços. 
 
8.2 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas 
neste instrumento. 
 
8.3 – A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que: 
 
a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados; 
 
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o ANEXO I; 
 
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento 
convocatório; 
 

mailto:pmvg_licitacao@yahoo.com
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d) condicionarem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não 
previstos neste edital ou em relação a outras propostas; 
 
e) refiram-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas; 
 
f) contenham divergência de números, dados ou valores; 
 
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 
 
h) forem ilegíveis; 
 
i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 
 
j) forem apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal; 
 
k) estiverem preenchidas a lápis; e 
 
l) tenham validade inferior a 12 (doze) meses. 
 
8.4 – Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante 
apresente mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentemente 
dos preços ofertados. 
 
8.5 – Simples omissões ou irregularidades irrelevantes ou facilmente sanáveis, a 
exclusivo critério do PREGOEIRO, poderão ser relevadas. 
 
9 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.1 Para se habilitarem na licitação, os interessados deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 
9.1.1 - JURÍDICA 
 
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 
- Cédula de Identidade 
 
9.1.2 - FISCAL 
 
- CPF para pessoas físicas 
- CNPJ para pessoas jurídicas 
- Inscrição municipal 
- Inscrição estadual 
- Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou execução 
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal 
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- Prova de regularidade com o INSS 
- Prova de regularidade com o FGTS 
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
 
9.2 – As empresas que não conseguirem a emissão da Certidão Negativa de Débitos 
(CND) durante o período de greve dos servidores previdenciários, poderão apresentar os 
documentos abaixo: 
 
- Os 6 (seis) últimos comprovantes de recolhimento do INSS (GPS) 
 
- Última GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência 
Social). 
 
- Declaração do Sócio-Proprietário ou Titular, juntamente com o Contador da empresa, 
informando a regularidade junto ao INSS, sob as penalidades da Lei. 
 
9.3 – Junto com os documentos deverá ser apresentada declaração feita pelo 
representante legal da interessada informando o endereço eletrônico (e-mail) para 
remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações. 
 
9.4 – Os licitantes deverão apresentar os documentos acima em cópia autenticada na 
forma da lei ou cópia mais original para avaliação feita pela Comissão de Licitação. 
 
9.5 – Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 
constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Município, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 
 
9.6 – A documentação referida nos itens anteriores deverá ser apresentada em envelope 
lacrado com o título: 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
LICITAÇÃO N° 095/2018 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2018 
DOCUMENTAÇÃO 

 
9.7 – O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue ao PREGOEIRO fechado, de 
modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 
 
9.8 – A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via, sendo que a falta 
de qualquer documento ou a sua apresentação com prazo validade vencido, exceto nas 
exceções previstas na lei complementar nº123/2006, ensejará a inabilitação da empresa 
para continuar no processo. 
 
10 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1 – Será inabilitado o licitante que: 
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a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados, principalmente o 
endereço eletrônico para remessa de decisões e informações (ver Anexo V); 
 
b) Apresentar documentos com validade vencida; 
 
c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou 
repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento; 
 
d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio; 
 
e) Possuir objeto social que não autorize a execução do objeto licitado; 
 
f) Apresentar documento copiado por fax. 
 
11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
11. 1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que 
integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada 
nos mesmos, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO até cinco dias úteis antes da data 
de recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. 
Para isso, os interessados deverão dirigir-se ao PREGOEIRO no endereço citado no 
preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis. 
 
11.2 – Se for de interesse do licitante que a reposta seja por escrito, a consulta também 
deverá ser feita por escrito e protocolizada na sede do MUNICÍPIO, não se admitindo 
consultas via fax ou e-mails. 
 
11.3 – O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não 
forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas. 
 
11.4 – A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para 
prorrogação da data da entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 
 
11.5 – A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o 
licitante: 
 
a) tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 
obrigações estipuladas no presente instrumento; 
 
b) examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os 
comparou entre si e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos 
necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua 
proposta. 
 
12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR OS LICITANTES 
 
12.1 – A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada por 
uma das seguintes formas: 
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a) pelo representante legal do licitante; 
 
b) por procurador munido do respectivo mandado ou credenciado na forma do ANEXO IV; 
 
c) por mensageiro; 
 
d) por correio através de correspondência registrada. 
 
12.2 – Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado 
aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este deverá 
apresentar ao PREGOEIRO, para exame, no ato da entrega, documentos de identidade. 
 
12.3 – Sendo a entrega por procurador, deverá esse apresentar ao PREGOEIRO 
documento de identidade e a procuração que o credencie como representante do 
proponente. 
 
12.4 – A representação do licitante junto ao PREGOEIRO e em todos os atos do processo 
licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no 
documento de constituição da empresa, ou por procuradores, através de instrumento 
próprio.  
 
12.5 – Na hipótese prevista na alínea “c” do item 12.1, o portador da proposta poderá 
assistir à sessão pública, contudo, por faltar-lhe qualificação, não poderá se manifestar 
em nome do licitante. 
 
12.6 – Falhas, irregularidades ou falta de documentação dos representantes dos licitantes 
não impedirão a participação desses no certame, no entanto, a pessoa inabilitada como 
representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome do licitante durante a 
sessão, embora seja garantido o direito de assisti-la. 
 
12.7 – Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, fax-símile ou similares. 
 
12.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma 
diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento, 
ainda que encaminhada por correio. 
 
13 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
13.1 – Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, o 
PREGOEIRO receberá os envelopes com a proposta e a documentação dos licitantes, 
bem como declaração referida no ANEXO VIII deste edital. 
 
13.2 – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
conforme parâmetro contido no ANEXO VIII e entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à 
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verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório. 
 
13.3 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
 
13.4 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
13.5 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 
 
13.6 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
 
13.7 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou 
a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 
 
13.8 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
13.9 – Nas situações previstas nos itens 13.6 e 13.8, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
13.10 - A ata assinada vinculará os interessados ao fornecimento do objeto pelo prazo de 
validade da licitação que será de: 12 (doze) meses 
 
13.11 - Adere ao conteúdo da ata o participante vencedor que se limitar a encaminhar sua 
proposta sem preposto com poderes para representá-lo na sessão de julgamento, ocasião 
em que a decisão o obrigará ao fornecimento do objeto pelo prazo de validade da 
licitação. 
 
14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1 – Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da lei federal 
nº 8666/1993, devidamente fundamentados. 
 
14.2 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
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correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
 
14.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14.5 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor; 
 
14.6 – Encerrada a licitação, o Pregoeiro e os concorrentes presentes assinarão a 
respectiva ata da sessão. 
 
14.7 – Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, encaminhados através do 
Pregoeiro conforme estabelece o §4º do art. 109 da Lei 8666/1993. 
 
14.8 – O não comparecimento do licitante ou de seu representante, nas seções de 
abertura de envelopes, implicará na presunção de renúncia tácita ao direito de interpor 
recurso. 
 
15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
15.1 – O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme modelo 
do ANEXO II em prazo não superior a 5 dias da data em que for convocado para tanto, 
prevalecendo sempre os preços estipulados em sua proposta na ocasião em que 
subscreveu a ata. 
 
15.1.1 – O adjudicatário decairá do direito de contratar se não comparecer para assinar o 
contrato no prazo acima, sem prejuízo da aplicação de multa de 1% sobre o valor de sua 
proposta, sendo convocado o licitante subsequente, analisando sua oferta e qualificação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 
 
15.1.2 – O contratado obriga-se a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias 
subsequentes à data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do 
instrumento contratual. 
 
15.1.3 – Se, por qualquer motivo, o adjudicatário deixar de assinar o contrato no prazo 
estipulado e o MUNICÍPIO autorizar a execução/fornecimento de seu objeto, presumir-se-
á adesão tácita aos termos do contrato, vinculando o adjudicatário no limite de sua 
proposta, ocasião em que serão aditivamente consideradas, para fins de aferição da 
liquidação das despesas, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra ou a 
ordem de execução de serviço, conforme o caso. 
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15.2 – Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os 
documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário do instrumento 
contratual. 
 
15.3 – O CONTRATADO não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os 
fornecimentos objetos desta licitação sem prévia e expressa autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE. 
 
16 - DOS PREÇOS 
 
16.1 – Os preços serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta e em seus 
lances, sendo considerado fixo e irreajustável. 
 
16.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei 
federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente 
comprovada pelo CONTRATADO. 
 
17 - DOS PAGAMENTOS 
 
17.1 – O preço contratado será pago de acordo com a execução do objeto previsto no 
ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído ou fornecido. 
 
17.2 – A critério exclusivo do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a 
partir do aceite do documento fiscal pela administração, atendendo-se ao regime do 
Decreto Federal nº7507/2011, quando se tratar de recursos federais transferidos pela 
União ou se faça opção pela realização de movimentação de recursos por meio 
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços devidamente identificados. 
 
17.2.1 – O CONTRATADO deverá abrir nova conta corrente em banco indicado pelo 
MUNICÍPIO ou informar conta já existente nesse mesmo banco, onde serão efetuados os 
seus pagamentos. 
 
17.3 – Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no 
ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não 
realizados. 
 
18 - DA INDICAÇÃO DE RECURSO PARA AS DESPESAS 
 
18.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela (s) seguinte (s) 
dotação (ões) orçamentária (s) nº: 
 

Dotação Fonte Descrição Valor 

3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0012 00.01.00 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 35.126,26 

3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0009.2.0026 00.01.02 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA R$ 48.635,01 

3.3.90.30.00.2.04.02.10.302.0009.2.0031 00.01.02 MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR R$ 38.106,31 

3.3.90.30.00.2.04.04.10.303.0009.2.0036 00.01.02 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA R$ 8.940,12 

3.3.90.30.00.2.04.05.10.122.0003.2.0037 00.01.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE R$ 8.866,02 

3.3.90.30.00.2.05.00.12.122.0003.2.0038 00.01.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 21.598,85 

3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0010.2.0041 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL R$ 93.275,54 
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19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 - Havendo descumprimento total ou parcial, assegurando-se direito de defesa, 
poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções: 
 
19.1.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes 
ser superior a 12 horas. 
 
19.1.2 - Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do 
especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do 
serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto). 
 
19.1.3 - Multa rescisória no valor de 1% (um por cento) do valor do contrato, 
cumulativamente nas hipóteses acima mencionadas. 
 
19.1.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades 
nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
19.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço 
público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções 
acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado. 
 
19.2 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor 
do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo. 
 
19.3 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem 
em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da 
garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

3.3.90.30.00.2.05.01.12.365.0010.2.0047 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR R$ 49.110,32 

3.3.90.30.00.2.08.00.13.122.0003.2.0052 00.01.00 GESTÃO ADMIN. SECRETARIA. CULTURA/ESPORTE/LAZER R$ 7.458,34 

3.3.90.30.00.2.09.00.08.122.0003.2.0064 00.01.00 GESTÃO ADM. SECRETARIA. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 8.592,02 

3.3.90.30.00.2.09.01.08.243.0016.2.0065 00.01.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR R$ 8.738,90 

3.3.90.30.00.2.11.00.08.244.0016.2.0082 00.01.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF R$ 19.033,15 

  TOTAL R$ 347.480,85 
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20.1 – O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o 
valor inicial do contrato, de acordo com o § 1º do art.65 da lei federal nº8666/1993. 
 
20.2 – Ao PREGOEIRO, além do recebimento e exame da documentação e das 
propostas, caberá a decisão sobre dúvidas e omissões, bem como o julgamento da 
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante, obedecendo às disposições aqui 
estabelecidas. 
 
20.3 – Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais 
informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado 
especificado e válido. 
 
20.4 – Nos termos do art. 49 da lei federal nº8666/1993, esta licitação poderá ser 
revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por 
iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros. 
 
20.5 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das 
propostas, bem como aditar os termos do presente Edital, sem que caiba aos licitantes o 
direito a indenizações ou reembolso. 
 
20.6 – O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas 
subordinadamente às condições deste instrumento. 
 
20.7 – Em caso de rescisão contratual, são reconhecidos e resguardados os direitos do 
CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da lei federal nº8666/1993. 
 
20.8 – É único e exclusivo competente para a solução de todo e qualquer litígio 
decorrente deste procedimento o foro da comarca da sede da administração. 
 
     Em VOLTA GRANDE, 13 de agosto de 2018 

_______________________________________________________ 
ALTAIR DENIRIO SILVA JÚNIOR 

PREGOEIRO 
 

_______________________________________________________ 
DANIEL LOPES DOS SANTOS 

PRESIDENTE 
 

_______________________________________________________ 
ANDERSON MACHADO GOMES 

MEMBRO 
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ANEXO I 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 
DETALHAMENTO DO OBJETO 

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, OBRAS, COMPRAS, SERVIÇOS E/OU ITENS 
PREVISTOS 

 Aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo para atender todas as 
Secretarias do Município de Volta Grande - MG, pelo período de 12 (doze) meses 
 

N° Item Cód. Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 1476200000 1476200000 - ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA 

FACE C/ 04 - ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA 

FACE C/ 04 

PCT 84,0000 4,6067 386,96 

0002 1476600000 1476600000 - LIMPADOR MULTI USO 500ML - 

LIMPADOR MULTI USO 500ML 
UN 285,0000 4,7033 1.340,44 

0003 1476800000 1476800000 - SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 

UNIDADES PRETO - SACO DE LIXO 50 LITROS 

COM 10 UNIDADES PRETO 

PCT 1.490,0000 8,6467 12.883,58 

0004 1477700000 1477700000 - ESPONJA DE AÇO C/ 08 - ESPONJA 

DE AÇO C/ 08 
PCT 220,0000 2,6500 583,00 

0005 1482300000 1482300000 - VASSOURA PIAÇAVA 30 CM - 

VASSOURA PIAÇAVA 30 CM 
UN 219,0000 17,6833 3.872,64 

0006 1483100000 1483100000 - PANO MULTI-USO C/5 UND - PANO 

MULTI-USO C/5 UND 
UN 24,0000 6,7300 161,52 

0007 15207 Água Sanitária, 1000ml - Água Sanitária (hipoclorito de 

sódio ou cálcio) produzida com água potável e teor de 

cloro ativo de 2% a 2,5%, frasco com 1000ml. 

Frasco 80,0000 3,5000 280,00 

0008 1498302457 Alcool Gel - Frasco de 500 ml -  Frasco 66,0000 7,6167 502,70 

0009 1498300906 Alcool líquido 98,8 de 1 litro -  UN1 234,0000 7,9333 1.856,39 

0010 1498300917 Balde de pedreiro plástico 10l -  Unidades 14,0000 11,2333 157,27 

0011 1498302599 Balde Plástico para limpeza, com alça de alta 

resistência, capacidade de aproximadamente de 

20(vinte) litros. - Corpo em polipropileno, formato 

cônico, com borda reforçada, alça ergonômica e 

resistente. Deve apresentar resistência compatível com 

o volume a comportar e ao uso a que se destina. 

UNID 181,0000 14,5500 2.633,55 

0012 1498300949 Bota de PVC Branca Cano Curto número 36 -  UN1 2,0000 38,7333 77,47 

0013 1498300948 Bota de PVC Branca Cano Curto número 37 -  UN1 2,0000 38,7333 77,47 

0014 1498300946 Bota de PVC Branca Cano Curto número 38 -  UN1 6,0000 38,7333 232,40 
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0015 1498300947 Bota de PVC Branca Cano Curto número 39 -  UN1 4,0000 38,7333 154,93 

0016 1498302482 Caixa contendo Luvas Látex de tamanha (Médio) -  Caixa 55,0000 34,1667 1.879,17 

0017 1498302473 Caixa de detergente liquido neutro, contendo 24 

unidades de 500 ml  -  
Caixa 20,0000 86,4000 1.728,00 

0018 1498302469 Cloro Ativo - 5 litros -  UNID 600,0000 18,1667 10.900,02 

0019 19190 Coador de Café, Flanelado, 8 Litros - Coador de café, 

flanelado, sem cabo, 18cm de diâmetro, capacidade 

aproximada de 8 litros 

Unidades 50,0000 4,6333 231,67 

0020 1498302711 Copo Descartável para água capacidade 200ml, 

fabricado em poliestireno não toxico. Pacote com 100 

unidades. -  

Pacote 1.650,0000 6,3667 10.505,06 

0021 1498302712 Copo Descartável para café capacidade 50ml, 

fabricado em poliestireno não toxico. Pacote com 100 

unidades. -  

Pacote 1.575,0000 3,4033 5.360,20 

0022 20122 Desodorizador de Ar. - Desodorizador de Ar, frasco 

com 400ml. 
Unidades 70,0000 11,7667 823,67 

0023 20913 Escova Limpeza Vaso Sanitário, Plástico, Cabo 40cm - 

Escova com cerdas e cabo em plástico, para limpeza 

de vaso sanitário, com base, cabo com 40cm 

aproximadamente 

Unidades 211,0000 9,9667 2.102,97 

0024 1498300936 Escova Multiuso  -                             UN 45,0000 4,6333 208,50 

0025 1498302488 Escova para lavar roupas, contendo base plástica e 

cerdas de nylon -  
UNID 50,0000 4,6667 233,34 

0026 1498300944 Escovinha de Limpeza de Unhas Médias -  UN1 25,0000 3,6333 90,83 

0027 1498300907 Esponja dupla face 100mmx71mm pct c/ 2 unid -  UN1 90,0000 2,9733 267,60 

0028 1498302559 Esponja Dupla Face para pia - Em fibras sinteticas, 

unidas com resina a prova d'agua, com aplicação de 

material abrasivo e aderida a espuma de poliuretano 

de espessura de 20mm. Embalagem com 3(tres) 

unidades. 

Pacote 851,0000 4,8100 4.093,31 

0029 1498302561 F01 - Álcool em gel 70° para mãos. Embalagem com 5 

litros. -  
UNID 170,0000 71,8000 12.206,00 

0030 1498302732 F01 - Álcool em gel para mãos  - Álcool em Gel, 

antisséptico, aloe vera, 70%, higienizante para as 

mãos, frasco com 500 gramas, com bico 

dosador(valvula pump). Apresentar registro do produto 

junto ao ministério da saúde/ANVISA. 

UNID 100,0000 23,2667 2.326,67 

0031 1498302597 F01 - Álcool Etílico Hidratado. 92,8 INPM (Álcool 96º 

GL), contendo 1(um) Litro. -  
UNID 274,0000 8,5833 2.351,82 

0032 1498302731 F01 - Álcool etílico hidratado gel 70%. - Classificação ; 

desinfetante para superfícies fixas. Composição ; 

Álcool Etílico e Água deionizada. Validade ; Válido por 

36 meses em frasco de 500 ml. 

UNID 40,0000 9,3200 372,80 
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0033 1498302733 F01 - Amaciante de Roupa de 5(cinco) litros. - 

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA 

UNID 110,0000 18,2500 2.007,50 

0034 1498302730 F01 - Amarrilho de arame encapado com pvc, fecho 

para embalagens. - com comprimento de 7 cm 

aproximadamente, com pacote de 1000 unidades 

Pacote 95,0000 29,5833 2.810,41 

0035 1498302734 F01 - Avental Descartável, translúcido, fosco, frente de 

plástico com 100. -  
Pacote 110,0000 18,9167 2.080,84 

0036 1498302736 F01 - Bacia plástica de 30 litros -  UNID 45,0000 35,7500 1.608,75 

0037 1498302735 F01 - Balde de Pedreiro, com capacidade de 12 litros, 

confeccionado em plástico, alça em metal. -  
UNID 100,0000 12,1000 1.210,00 

0038 1498302716 F01 - Bateria de Lítio para aparelho de glicemia -  UNID 80,0000 11,0500 884,00 

0039 1498302725 F01 - Bobina de Sacola Plástica Picotada 20x30. Com 

900 unidades cada. -  
UNID 190,0000 19,2333 3.654,33 

0040 1498302738 F01 - Bobina de sacola plástica reciclável, feita de 

material transparente, nas dimensões 30x40 com 700 

unidades/saquinhos. -  

UNID 130,0000 22,4567 2.919,37 

0041 1498302739 F01 - Bobina de sacola plástica reciclável, feita de 

material transparente, nas dimensões de 40x60 . -  
UNID 130,0000 24,9833 3.247,83 

0042 1498302740 F01 - Bota de segurança tipo impermeável, de uso 

profissional, confeccionada em policloreto de 

vinila(pvc), ideial para serviços de higiene, branca, 

cano longo numero 36. -  

Par 56,0000 65,3333 3.658,66 

0043 1498302742 F01 - Bota de segurança tipo impermeável, de uso 

profissional, confeccionada em policloreto de 

vinila(pvc), ideial para serviços de higiene, branca, 

cano longo numero 37. -  

Par 56,0000 65,3333 3.658,66 

0044 1498302743 F01 - Bota de segurança tipo impermeável, de uso 

profissional, confeccionada em policloreto de 

vinila(pvc), ideial para serviços de higiene, branca, 

cano longo numero 38. -  

Par 56,0000 65,3333 3.658,66 

0045 1498302744 F01 - Bota de segurança tipo impermeável, de uso 

profissional, confeccionada em policloreto de 

vinila(pvc), ideial para serviços de higiene, branca, 

cano longo numero 39. -  

Par 56,0000 65,3333 3.658,66 

0046 1498302778 F01 - Caixa Organizadora de polietileno com tampa de 

11(onze) litros. - aceita em Freezer e Congelador não 

tóxica, uso alimentício. 

UNID 35,0000 72,9333 2.552,67 

0047 1498302745 F01 - Canudo plástico dobrável, flexível na ponta com 

100 unidades. - São ideias para tomar suco, água e 

etc. 

Pacote 30,0000 4,7333 142,00 

0048 1498302728 F01 - Cera em pasta para madeira. Embalagem de 400 

gramas. -  
UNID 50,0000 21,1167 1.055,84 
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0049 1498302749 F01 - Cera líquida incolor, de 750 ml, para assoalhos e 

pisos frios. -  
UNID 190,0000 14,6333 2.780,33 

0050 1498302746 F01 - Cesto para lixo, com tampa. Capacidade de 

100(cem) litros. -  
UNID 30,0000 66,8000 2.004,00 

0051 1498302717 F01 - Coador de Café de pano flanela com cabo de 

arame - tamanho grande -  
UNID 38,0000 4,9333 187,47 

0052 1498302747 F01 - Coador de café permanente, lavável resistente. -  UNID 30,0000 20,1667 605,00 

0053 1498302748 F01 - Colher refeição, produto descartável, plástico não 

tóxico. - Fabricado com polietileno cristal, transparente, 

livre de biofenal A, contendo 100 unidades. 

Pacote 130,0000 6,0467 786,07 

0054 1498302750 F01 - Cumbuca funda PF 15, 300 ml sem tampa, 

embalagem com 50 unidades. -  
Pacote 210,0000 6,0467 1.269,81 

0055 1498302751 F01 - Desinfetante líquido, germicida e bactericida, 

Corante. Cloreto Ativo, Galão de 5(cinco) litros. - A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e 

número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 

UNID 680,0000 18,8333 12.806,64 

0056 1498302558 F01 - Detergente Líquido com alta eficiência na 

remoção de sujeira e gordura.  - Composição : 

Tensoativos aniônicos, sequestrantes, conservantes, 

espessantes, corantes, fragrâncias e água. Frasco com 

500 ml. 

UNID 940,0000 4,7833 4.496,30 

0057 1498302489 F01 - Embalagem plástica para embalar cachorro 

quente, contendo 50(cinquenta) unidades -  
Pacote 340,0000 3,9000 1.326,00 

0058 1498302756 F01 - Faca Descartável, Plástico não toxico. - 

Fabricado com polietireno cristal, livre de bisfenol A. 

embalagem com 50(cinquenta) unidades. 

Pacote 130,0000 6,0300 783,90 

0059 1498302757 F01 - Filme Plástico de PVC, dimensões de 28x30 cm. 

-  
UNID 140,0000 13,8167 1.934,34 

0060 1498302755 F01 - Fosforo de Segurança Longo, caixa com 50 

unidades.  - Longo, Fino, Feito de madeira, papelão ou 

barbante encerado e geralmente fósforo vermelho. 

Pacote 94,0000 6,1333 576,53 

0061 1498302758 F01 - Guardanapo de papel - 24x22 cm - pacote com 

50(cinquenta) unidades. -  
Pacote 350,0000 4,4500 1.557,50 

0062 1498302474 F01- Hipoclorito de Sódio 3(três) %. Contendo no 

Galão 5 litros do produto -  
Galão 595,0000 34,3333 20.428,31 

0063 1498302759 F01 - Hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo variando 

de 2 à 2,5%. Frasco de 02(dois) litros. - Desinfetante 

potente e antisséptico, indicado para higienizar 

alimentos. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, número do 

lote, validade e número de registro na ANVISA. 

UNID 200,0000 15,2667 3.053,34 

0064 1498302754 F01 - Lã de aço, em embalagem que contenha 8(oito) 

unidades, 100% ecológico. -  
Pacote 700,0000 4,7000 3.290,00 

0065 1498302724 F01 - Limpa Vidros . Embalagem Squeeze com 500 ml. UNID 110,0000 9,1667 1.008,34 
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-  

0066 1498302719 F01 - Luva de Látex emborrachada nitrílica. Cano 

Longo. Tamanho G -  
UNID 86,0000 10,3667 891,54 

0067 1498302718 F01 - Luva de Látex Emborrachada nitrílica. Cano 

Longo. Tamanho M. -  
UNID 85,0000 10,3667 881,17 

0068 1498302762 F01 - Luva para limpeza, em borracha latex - Tamanho 

G.  - revestimento interno, reforçada, com superfície 

externa antiderrapante. 

Par 90,0000 10,3667 933,00 

0069 1498302761 F01 - Luva para limpeza, em borracha latex - Tamanho 

M. revestimento interno, reforçada, com superfície 

externa antiderrapante. - revestimento interno, 

reforçada, com superfície externa antiderrapante. 

Par 90,0000 10,3667 933,00 

0070 1498302760 F01 - Luva para limpeza, em borracha latex - Tamanho 

P. - revestimento interno, reforçada, com superfície 

externa antiderrapante. 

Par 90,0000 10,3667 933,00 

0071 1498302767 F01 - Luva para procedimento não cirúrgico 

confeccionado em borracha natural (látex).Tamanho M 

- Ambidestra. Superfície lisa com pó bioabsorvível de 

amido de milho. Não estéril, contendo 100(cem) 

unidades. 

Pacote 30,0000 10,3667 311,00 

0072 1498302763 F01 - Luva Plástica, descartável para cozinha, pacote 

com 100 unidades. -  
Pacote 90,0000 26,6600 2.399,40 

0073 1498302769 F01 - Mangueira em PVC, flexível, com uma camada 

de fios de poliéster e cobertura de pc flexível, com 

30(trinta) metros. -  

UNID 10,0000 68,3400 683,40 

0074 1498302773 F01 - Palha de aço, Número 02, material de aço 

carbono. - Abrasividade Média, tendo aplicação em 

limpeza geral. 

UNID 160,0000 3,2000 512,00 

0075 1498302771 F01 - Pano de chão, 100% de algodão, medindo 

60x100 cm, alvejado e branco. - Felpa dupla, com 

barra nos quatro lados. 

UNID 324,0000 7,2000 2.332,80 

0076 1498302478 F01 - Pano de Chão Alvejado 40x60, na cor escura -  UNID 70,0000 7,2000 504,00 

0077 1498302721 F01 - Pano de Chão tipo saco alvejado. Tamanho 

68x80. -  
UNID 370,0000 7,2000 2.664,00 

0078 1498302772 F01 - Pano de Limpeza Multiuso, com ação 

antibactericida. Contendo 25 panos picotados de 21x29 

cm em cada rolo. -  

Rolo 60,0000 54,3333 3.260,00 

0079 1498302722 F01 - Pano Multiuso 50x33cm. Pacote com 5 unidades 

-  
Pacote 120,0000 8,2400 988,80 

0080 1498302770 F01 - Panos de Prato, Tipo saco, branco, medindo 

45x80 cm aproximadamente. -  
UNID 226,0000 14,7433 3.331,99 

0081 1498302585 F01 - Papel Higiênico, de boa qualidade, folha simples, 

picotada, na cor branca. Pacote com 8(oito) rolos de 60 

metros. -  

Pacote 850,0000 16,9833 14.435,81 
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0082 1498302776 F01 - Pilha Alcalina, Palito - 1,5V - Tipo AAA - Validade 

mínima de 24 meses, acondicionadas em cartelas de 

2(duas) unidades. 

Cartela 12,0000 10,3267 123,92 

0083 1498302775 F01 - Pilha Alcalina, Pequena, 1,5V - Tipo AA - 

validade mínima de 24 meses, acondicionadas em 

cartelas de 2(duas) unidades. 

Cartela 12,0000 9,4500 113,40 

0084 1498302723 F01 - Pilha Média AA. Pacote com 4 unidades -  Pacote 20,0000 15,3300 306,60 

0085 1498302781 F01 - Pote de Plástico de 04(quatro) litros. - Pote 

redondo, transparente, com raio total de 25 cm, tendo 

profundidade de 10 cm. 

UNID 40,0000 11,3333 453,33 

0086 1498302715 F01 - Pote de plástico de 10(dez) litros. Confeccionado 

em plástico resistente.  -  
UNID 40,0000 14,5667 582,67 

0087 1498302713 F01 - Pote de plástico de 3(três) litros. Confeccionado 

em plástico resistente.  -  
UNID 40,0000 9,6667 386,67 

0088 1498302714 F01 - Pote de plástico de 5(cinco) litros. Confeccionado 

em plástico resistente.  -  
UNID 40,0000 12,6667 506,67 

0089 1498302782 F01 - Prendedor de roupa em madeira -  Dúzia 50,0000 3,5000 175,00 

0090 1498302570 F01 - Rodo com 2(duas) lâminas em EVA ou borracha 

natural com largura aproximada de 60 cm. Com cabo 

de madeira plastificada, para uso doméstico. 

Comprimento mínimo do cabo de 1,20m. - Deve 

apresentar resistência adequada ao uso que se destina 

e facilidade na remoção de líquidos em superfícies 

planas. 

UNID 116,0000 14,7000 1.705,20 

0091 1498302483 F01 - Rodo de Madeira 40cm com Borracha Dupla EVA 

e cabo de 150cm -  
UNID 90,0000 13,2333 1.191,00 

0092 1498302783 F01 - Rodo Espuma com abrasivo - 37x8 cm. -  UNID 50,0000 11,4333 571,67 

0093 1498302786 F01 - Rodo Pequeno de Plástico com 30(trinta) cm, 

cabo de madeira encapado com PVC no tamanho de 

1,20 metros, borracha antimofo. -  

UNID 80,0000 11,0333 882,66 

0094 1498302936 F01 - Sabonete de 90 Gramas - Uso próprio para 

bebês - Sabão base de sódio, água e glicerina. 
UNID 170,0000 3,0967 526,44 

0095 1498302935 F01 - Sabonete em barra - suave, com registro na 

ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, 

embalagem de 90 gramas. 

UNID 104,0000 2,4333 253,06 

0096 1498302934 F01 - Sabonete líquido para antissepsia das mãos. - 

Tendo sua formulação rica em tensoativo que garante 

uma eficiente limpeza das mãos, mesmo na presença 

de grande quantidade de resíduos gordurosos e 

protéicos. 

Sachê 110,0000 13,0833 1.439,16 

0097 1498302937 F01 - Saco para lixo 100(cem) litros - Biodegradável 

com 15(quinze) unidades. -  
Rolo 150,0000 14,9000 2.235,00 

0098 1498302938 F01 - Saco para lixo com 15(quinze) litros - 

Biodegradável com 100(cem) unidades. -  
Rolo 150,0000 14,9000 2.235,00 
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0099 1498302939 F01 - Saco para lixo de 50(cinquenta) litros. - 

biodegradável com 50 (cinquenta) unidades. -  
Rolo 150,0000 14,9000 2.235,00 

0100 1498302940 F01 - Saco Plástico para guardar alimentos - 

Embalagem para guardar alimentos, 10x15 cm com 

0.06 micras de espessura com 01(um) quilo, 

aproximadamente 700 (setecentos) sacos. 

Rolo 340,0000 24,8667 8.454,68 

0101 1498302941 F01 - Saponáceo cremoso de 300 ml - Frasco 

contendo 300 ml. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. 

UNID 127,0000 8,1667 1.037,17 

0102 1498302726 F01 - Tapete capacho liso na cor marrom nas 

dimensões 50x100 cm. -  
UNID 7,0000 16,2933 114,05 

0103 1498302943 F01 - Toalha de Banho - 100% algodão. - Toalha com 

Felpa dupla, com barra nos quatro lados, medindo 

70x50 cm. Tendo diversas cores. 

UNID 300,0000 24,3333 7.299,99 

0104 1498302729 F01 - Toalha de Rosto 41cm x 70 cm, 100% algodão. -  UNID 120,0000 22,8333 2.740,00 

0105 1498302944 F01 - Touca Descartável, com elástico, descartável. - 

touca sanfonada, elástico revestido que proporcione 

melhor vedação durante sua utilização, bordas com 

acabamento, cor branca, contendo 100(cem) unidades. 

Pacote 150,0000 15,3500 2.302,50 

0106 1498302560 F01 - Vassoura de Pêlo com cerdas sintéticas com 

largura aproximada de 30 cm, para uso doméstico.  - 

Cerdas de polipropileno, cabo de madeira plastificado 

com comprimento mínimo de 1,20 mm. Deve 

apresentar resistência adequada ao uso a que se 

destina e facilidade na remoção de detritos e pó. 

Pacote 20,0000 35,8333 716,67 

0107 21805 Flanela Algodão 38cm x 58cm Laranja - Flanela de 

Algodão, formato 38cm x 58cm, tecido 100% algodão, 

cor laranja 

Unidades 266,0000 3,9200 1.042,72 

0108 22205 Garrafa Térmica 5L - Garrafa Térmica, capacidade 

para 5 litros, tipo comum, Corpo Termoplástico de 

parede dupla, isolado termicamente com espuma de 

poliuretano, com copo para beber, Bocal removível, 

permite a colocação de cubos de gelo, Alça integrada 

de grande resistência, Material atóxico e reciclável, 

Dimensões Aproximadas: Altura 304mm x Largura 

202mm x Comprimento 202mm 

Unidades 9,0000 32,3333 291,00 

0109 1498300914 Guardanapo(22,0cm x 23,0cm) pct com 50 unid - 

Guardanapo(22,0cm x 23,0cm) pct com 50 unid 
PCT 95,0000 3,9833 378,41 

0110 22826 Isqueiro Descartável a Gás. - Isqueiro Descartável a 

Gás. 
Unidades 30,0000 4,8333 145,00 

0111 1498301198 LENÇOL 100% ALGODÃO SEM ELÁSTICO, 

SOLTEIRO -  
Unidades 40,0000 49,8333 1.993,33 

0112 23877 Limpa Vidros, 500ML - Limpa vidros, 500ml Unidades 24,0000 8,9000 213,60 

0113 1498300937 Lixeira Plástica com Tampa e Pedal.15 Lt - Lixeira 

Plástica com Tampa e Pedal. Capacidade 15 Lt 
UN1 94,0000 29,9167 2.812,17 
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0114 1498300938 Lixeira Plástica Com Tampa e Pedal. 30 lt - Lixeira 

Plástica Com Tampa e Pedal.  Capacidade 30 litros 
UN1 91,0000 50,6167 4.606,12 

0115 1498300928 Lustra Móveis Lavanda.  -  UN 196,0000 10,9000 2.136,40 

0116 1498300952 Luva de Borracha Amarela Tam. M -  Par 10,0000 9,6000 96,00 

0117 1498300909 Luvas para limpeza tamanho G -  PR 60,0000 9,7667 586,00 

0118 1498300908 Luvas para limpeza tamanho P -  PR 50,0000 9,7667 488,34 

0119 1498300945 Mangueira de Jardim Flexível. 30 m - Mangueira de 

Jardim Flexível e de maior resistência. 30 metros 
UN1 17,0000 43,3033 736,16 

0120 1498300421 MULTIUSO DE LIMPEZA -  UN 20,0000 5,1000 102,00 

0121 27392 Óleo de Peroba 200ml - Óleo de Peroba, composto por 

solventes mineral e vegetal com aromatizante, aspecto 

físico líquido oleaginoso, aroma madeira natural, para 

limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira, 

Frasco com 200ml 

Frasco 44,0000 14,1333 621,87 

0122 1498302472 Pacote - Lã de Aço com 8(oito) unidades -  Pacote 130,0000 2,2333 290,33 

0123 1498302468 Pacote Papel Higienico C/4 rolos folha dupla de 60 

metros -  
Pacote 400,0000 8,7667 3.506,68 

0124 1498300951 Pá de Lixo com 40 cm -  UN1 123,0000 10,0433 1.235,33 

0125 1498302446 Pano de chão branco tipo saco, feito de algodão 

alvejado extra, 100% algodão, tamanho 55cmx80cm ou 

semelhante -  

UNID 36,0000 7,0667 254,40 

0126 0386 PANO DE PRATO UN1 84,0000 15,8767 1.333,64 

0127 27555 Pano para Limpeza Tipo Perfex 5 Unidades - Pano 

Multi Uso para Limpeza, tipo Perfex ou similar, pacote 

com 5 unidades 

Pacote 60,0000 8,4067 504,40 

0128 27604 Papel Alumínio 7,50m x 45cm - Papel alumínio, com 

7,50m de comprimento x 45cm de largura 
Rolo 45,0000 6,3167 284,25 

0129 27682 Papel Higiênico, 8 x 10cm x 600m, Folha Simples - 

Papel Higiênico, formato 10cm x 600m, folha simples 

branca, neutro, composto de celulose 100% virgem, 

altamente absorvente e resistente ao úmido, macio, 

suave, não irrita a pele, hidrossolúvel, biodegradável, 

pacote com 8 rolos 

Pacote 330,0000 95,0000 31.350,00 

0130 1498302605 Papel Toalha Interfolhado, não reciclado, alta 

absorção, 02(duas) dobras, cor branca, pacote com 

1.000( um mil ) folhas. -  

Pacote 760,0000 15,0000 11.400,00 

0131 27739 Papel Toalha Interfolhas 1.000 Folhas - Papel Toalha 

Interfolhas, formato 23cm x 21cm, cor branco, papel 

reciclado, fardo com 1000 folhas 

Pacote 180,0000 15,0000 2.700,00 

0132 1498300786 Pastilha para vaso sanitário -  UN 80,0000 3,6833 294,66 

0133 28226 Pilha AAA Palito Alcalina - Pilha AAA Palito Alcalina Unidades 54,0000 3,3000 178,20 
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0134 28228 Pilha C Média Alcalina - Pilha C Média Alcalina Unidades 50,0000 6,2000 310,00 

0135 28982 Prato Descartável, Plástico Rígido, 15cm a 17cm, 10 

Unidades - Prato Descartável, em plástico rígido, com 

diâmetro entre 15cm a 17cm, embalagem com 10 

unidades. 

Pacote 200,0000 2,3000 460,00 

0136 29333 Rastelo Regulável com Cabo - Rastelo Reforçado, 

Regulável, com Cabo 
Unidades 35,0000 25,7400 900,90 

0137 1498302471 Rodo de base plástica de 30 cm e borracha dupla 

expandida com cabo de madeira -  
UNID 15,0000 10,7333 161,00 

0138 1498300790 Rodo grande de plástico com 60cm, cabo de madeira 

encapado com PVC no tamanho de 1,20m, borracha 

antimofo. - Rodo grande de plástico com 60cm, cabo 

de madeira encapado com PVC no tamanho de 1,20m, 

borracha antimofo. 

UN 22,0000 14,3333 315,33 

0139 1498300719 SABÃO EM BARRA -(PC C/ 5 UND) -  PCT 114,0000 8,5000 969,00 

0140 1498302589 Sabao em pedra Glicerinado Neutro. Pacote com 

5(cinco) unidades de 200 gramas cada. -  
Pacote 170,0000 8,5333 1.450,66 

0141 0317 SABÃO EM PÓ 01 KG -  UN1 285,0000 8,6000 2.451,00 

0142 1498302788 Sabão em pó, caixa de 1(um) quilo, floral e 

biodegradável para limpeza em geral. -  
UNID 234,0000 8,6000 2.012,40 

0143 29892 Sabonete de Glicerina 90g - Sabonete de Glicerina, 

para limpeza diária de pele, tablete de 90g 
Unidades 380,0000 2,6333 1.000,65 

0144 1498302710 Sabonete Líquido Cremoso, embalagem com 5(cinco) 

litros, fragrância suave, com ação bactericida, para 

higiene pessoal. - Possui em sua formulação agentes 

tensoativos, emolientes e hidrantes, indicado para o 

banho e lavagem das mãos. Embalagem com dados 

de identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade e registro ou 

notificação na Anvisa/Ministério da Saúde. 

UNID 80,0000 27,2667 2.181,34 

0145 1498300915 Saco Alvejado para chão de algodão 60x80 -  UN 90,0000 7,2000 648,00 

0146 1498300783 SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 5 UN -  PCT 60,0000 8,5667 514,00 

0147 1498300953 Saco de Lixo 30L (preto) c/ 20 unidades -  PCT 550,0000 14,5000 7.975,00 

0148 1498302485 Saco p/ pipoca numero 04, contendo 50 unidades -  Pacote 420,0000 5,0667 2.128,01 

0149 1498302479 Toalha de Rosto, 100% Algodão -  UNID 40,0000 20,9333 837,33 

0150 31619 Toalha de Rosto 70 x 40 - Toalha de rosto cor verde 

água 70 x 40 
Unidades 12,0000 20,9000 250,80 

0151 1498300717 Vassoura de cabo comprido para limpeza de tetos e 

paredes altas. (VASCULHO) - Vassoura de cabo 

comprido para limpeza de tetos e paredes altas. 

UN 6,0000 28,0000 168,00 

                       Total Geral ==> 347.480,86 
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A opção pelo sistema de registro de preços vincula os interessados ao seu fornecimento 
nos valores contemplados em sua proposta pelo prazo de validade da licitação que será 
de 12 (doze) meses. 
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ANEXO II 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 
MINUTA DO CONTRATO n° _____ 

 
Contratante 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 
Contratado 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente 
à licitação nº 095/2018, instaurada sob a modalidade de licitação de Pregão n° 018/2018, 
regido pela lei federal nº8666/1993, o CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a 
fornecer os produtos abaixo relacionados, de acordo com as condições estabelecidas no 
edital e em sua proposta, documentos estes que integram este contrato como se nele 
estivessem fielmente transcritos. 
 
Objeto 
 
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pelo CONTRATADO dos 
produtos abaixo relacionados pelos preços especificados: 
 

Especificação do Material, Obras e/ou Serviços 
 

N° Item Quantidade Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
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Documentos em Anexo 
 
Integram o presente instrumento, como se nele estivessem fielmente transcritos, a 
proposta da CONTRATADA, bem como o Edital referente à licitação. 
 
Valor 
 
Dá-se ao presente instrumento o valor de R$ _______,____ 
 
Forma de Pagamento 
 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com a execução do objeto 
previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído. Após a 
apresentação do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do MUNICÍPIO, 
o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite da documentação fiscal 
pela administração. 
 
Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO 
I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados. 
 
Dotação Orçamentária 
 
As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela (s) seguinte (s) dotação 
(ões) orçamentária (s) nº:   
 

 
 
Prazo 
 
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, 
encerrando-se em ____/____/________  ou quando concluído todo o objeto licitado, a 
critério do MUNICÍPIO. 
 

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 
 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

Dotação Fonte Descrição Valor 

3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0012 00.01.00 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 35.126,26 

3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0009.2.0026 00.01.02 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA R$ 48.635,01 

3.3.90.30.00.2.04.02.10.302.0009.2.0031 00.01.02 MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR R$ 38.106,31 

3.3.90.30.00.2.04.04.10.303.0009.2.0036 00.01.02 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA R$ 8.940,12 

3.3.90.30.00.2.04.05.10.122.0003.2.0037 00.01.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE R$ 8.866,02 

3.3.90.30.00.2.05.00.12.122.0003.2.0038 00.01.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 21.598,85 

3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0010.2.0041 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL R$ 93.275,54 

3.3.90.30.00.2.05.01.12.365.0010.2.0047 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR R$ 49.110,32 

3.3.90.30.00.2.08.00.13.122.0003.2.0052 00.01.00 GESTÃO ADMIN. SECRETARIA. CULTURA/ESPORTE/LAZER R$ 7.458,34 

3.3.90.30.00.2.09.00.08.122.0003.2.0064 00.01.00 GESTÃO ADM. SECRETARIA. ASSISTENCIA SOCIAL R$ 8.592,02 

3.3.90.30.00.2.09.01.08.243.0016.2.0065 00.01.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR R$ 8.738,90 

3.3.90.30.00.2.11.00.08.244.0016.2.0082 00.01.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF R$ 19.033,15 

  TOTAL R$ 347.480,85 
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1.1 – O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer 
alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo 
consubstanciado em termo aditivo. 
 
 
 
SEGUNDO - DO PREÇO 
 
2.1 – O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da execução deste 
instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento. 
 
2.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei 
federal nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente 
comprovada pelo CONTRATADO. 
 
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
3.1 – A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a responsabilidade de 
indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em 
razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, 
desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que 
tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem 
prejuízo da responsabilidade criminal cabível. 
 
3.2 – Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o 
CONTRATADO a: 
 
3.2.1 – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho 
nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de 
proteção individual. 
 
3.2.2 - Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo 
ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 
3.2.3 – Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição. 
 
3.2.4 – Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos 
encargos previdenciários, devidamente autenticadas. 
 
3.2.5 – Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas. 
 
3.3 - O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a 
inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação 
das seguintes sanções ao CONTRATADO: 
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3.3.1 – Entregar o material solicitado na requisição de compras, num prazo máximo de até 
48 horas após o recebimento da mesma, devidamente assinado pelo responsável do 
setor. 
 
3.3.2 - Multa moratória de 1% (um por cento) do valor contratado, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do 
especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do 
serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto). 
 
3.3.3 - Multa rescisória no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
 
3.3.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades 
nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
3.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço 
público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções 
acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado. 
 
3.4 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor 
do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo. 
 
3.5 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem 
em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da 
garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
3.6 – Os produtos, deverão ser entregues em até 48 horas, contados a partir do 
recebimento da requisição de compras.  
 
3.7 – O prazo de validade dos produtos: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar com a 
data da entrega dos mesmos. 
 
QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
4.1 – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 
 
4.2 – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, 
como anexos, integram este instrumento. 
 
QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
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5.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designado 
pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em 
conformidade com o previsto neste instrumento. 
 
5.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos 
órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
 
5.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item 
anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos. 
 
5.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições 
previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou 
mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou 
alteração do que ficou pactuado. 
 
5.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre 
por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação 
fundada em ordens ou declarações verbais. 
 
5.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
 
5.6 – A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto. 
 
SEXTA - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 
 
6.1 – As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito 
ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e 
outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na 
medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações. 
 
6.2 – A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos 
acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, 
imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar 
ou retardar a execução do pactuado. 
 
6.3 – Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo 
contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a 
faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por 
cento) do prazo pactuado. 
 
SÉTIMA - DA RESCISÃO 
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7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/1993. 
 
7.2 – A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei. 
 
7.3 – Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE 
estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993. 
 
OITAVA - DO FORO 
 
8.1 – Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste instrumento. 
 
NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 – O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não 
poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, 
incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua 
conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, 
qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem 
instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação. 
 
9.2 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao 
CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização 
específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e 
todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que 
se fará por termo aditivo assinado pelas partes.  
 
9.3 – O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, 
representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, 
novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais 
poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
 
E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e 
impresso em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de 
direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
Local       Data 
 
_____________________            ____________________ 
Contratante                       Contratado 
CPF:                              CPF: 
 
 
Testemunha                        Testemunha 
CPF:                              CPF: 
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ANEXO III 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro         n°  Bairro 
Cidade      UF   CEP  TEL 
CNPJ      Inscrição Estadual 
 
 

Para os fornecimentos da licitação em referência, propomos os seguintes preços 
 

Especificação do Material, Obras e/ou Serviços 
 Aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo para atender todas as Secretarias 
do Município de Volta Grande - MG, pelo período de 12 (doze) meses. 
 

N° Item Cód. Descrição Und. Qtd. Marca/ Nome 

Comercial 

Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 1476200000 1476200000 - ESPONJA DE LAVAR LOUÇA 

DUPLA FACE C/ 04 - ESPONJA DE LAVAR 

LOUÇA DUPLA FACE C/ 04 

PCT 84,0000    

0002 1476600000 1476600000 - LIMPADOR MULTI USO 

500ML - LIMPADOR MULTI USO 500ML 
UN 285,0000    

0003 1476800000 1476800000 - SACO DE LIXO 50 LITROS 

COM 10 UNIDADES PRETO - SACO DE 

LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES 

PRETO 

PCT 1.490,0000    

0004 1477700000 1477700000 - ESPONJA DE AÇO C/ 08 - 

ESPONJA DE AÇO C/ 08 
PCT 220,0000    

0005 1482300000 1482300000 - VASSOURA PIAÇAVA 30 CM 

- VASSOURA PIAÇAVA 30 CM 
UN 219,0000    

0006 1483100000 1483100000 - PANO MULTI-USO C/5 UND - 

PANO MULTI-USO C/5 UND 
UN 24,0000    

0007 15207 Água Sanitária, 1000ml - Água Sanitária 

(hipoclorito de sódio ou cálcio) produzida 

com água potável e teor de cloro ativo de 2% 

a 2,5%, frasco com 1000ml. 

Frasco 80,0000    

0008 1498302457 Alcool Gel - Frasco de 500 ml -  Frasco 66,0000    

0009 1498300906 Alcool líquido 98,8 de 1 litro -  UN1 234,0000    
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0010 1498300917 Balde de pedreiro plástico 10l -  Unidades 14,0000    

0011 1498302599 Balde Plástico para limpeza, com alça de 

alta resistência, capacidade de 

aproximadamente de 20(vinte) litros. - Corpo 

em polipropileno, formato cônico, com borda 

reforçada, alça ergonômica e resistente. 

Deve apresentar resistência compatível com 

o volume a comportar e ao uso a que se 

destina. 

UNID 181,0000    

0012 1498300949 Bota de PVC Branca Cano Curto número 36 

-  
UN1 2,0000    

0013 1498300948 Bota de PVC Branca Cano Curto número 37 

-  
UN1 2,0000    

0014 1498300946 Bota de PVC Branca Cano Curto número 38 

-  
UN1 6,0000    

0015 1498300947 Bota de PVC Branca Cano Curto número 39 

-  
UN1 4,0000    

0016 1498302482 Caixa contendo Luvas Látex de tamanha 

(Médio) -  
Caixa 55,0000    

0017 1498302473 Caixa de detergente liquido neutro, contendo 

24 unidades de 500 ml  -  
Caixa 20,0000    

0018 1498302469 Cloro Ativo - 5 litros -  UNID 600,0000    

0019 19190 Coador de Café, Flanelado, 8 Litros - Coador 

de café, flanelado, sem cabo, 18cm de 

diâmetro, capacidade aproximada de 8 litros 

Unidades 50,0000    

0020 1498302711 Copo Descartável para água capacidade 

200ml, fabricado em poliestireno não toxico. 

Pacote com 100 unidades. -  

Pacote 1.650,0000    

0021 1498302712 Copo Descartável para café capacidade 

50ml, fabricado em poliestireno não toxico. 

Pacote com 100 unidades. -  

Pacote 1.575,0000    

0022 20122 Desodorizador de Ar. - Desodorizador de Ar, 

frasco com 400ml. 
Unidades 70,0000    

0023 20913 Escova Limpeza Vaso Sanitário, Plástico, 

Cabo 40cm - Escova com cerdas e cabo em 

plástico, para limpeza de vaso sanitário, com 

base, cabo com 40cm aproximadamente 

Unidades 211,0000    

0024 1498300936 Escova Multiuso  -                             UN 45,0000    

0025 1498302488 Escova para lavar roupas, contendo base 

plástica e cerdas de nylon -  
UNID 50,0000    

0026 1498300944 Escovinha de Limpeza de Unhas Médias -  UN1 25,0000    
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0027 1498300907 Esponja dupla face 100mmx71mm pct c/ 2 

unid -  
UN1 90,0000    

0028 1498302559 Esponja Dupla Face para pia - Em fibras 

sinteticas, unidas com resina a prova d'agua, 

com aplicação de material abrasivo e 

aderida a espuma de poliuretano de 

espessura de 20mm. Embalagem com 

3(tres) unidades. 

Pacote 851,0000    

0029 1498302561 F01 - Álcool em gel 70° para mãos. 

Embalagem com 5 litros. -  
UNID 170,0000    

0030 1498302732 F01 - Álcool em gel para mãos  - Álcool em 

Gel, antisséptico, aloe vera, 70%, 

higienizante para as mãos, frasco com 500 

gramas, com bico dosador(valvula pump). 

Apresentar registro do produto junto ao 

ministério da saúde/ANVISA. 

UNID 100,0000    

0031 1498302597 F01 - Álcool Etílico Hidratado. 92,8 INPM 

(Álcool 96º GL), contendo 1(um) Litro. -  
UNID 274,0000    

0032 1498302731 F01 - Álcool etílico hidratado gel 70%. - 

Classificação ; desinfetante para superfícies 

fixas. Composição ; Álcool Etílico e Água 

deionizada. Validade ; Válido por 36 meses 

em frasco de 500 ml. 

UNID 40,0000    

0033 1498302733 F01 - Amaciante de Roupa de 5(cinco) litros. 

- Amaciante de roupa, aspecto físico líquido 

viscoso concentrado, perfumado. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA 

UNID 110,0000    

0034 1498302730 F01 - Amarrilho de arame encapado com 

pvc, fecho para embalagens. - com 

comprimento de 7 cm aproximadamente, 

com pacote de 1000 unidades 

Pacote 95,0000    

0035 1498302734 F01 - Avental Descartável, translúcido, 

fosco, frente de plástico com 100. -  
Pacote 110,0000    

0036 1498302736 F01 - Bacia plástica de 30 litros -  UNID 45,0000    

0037 1498302735 F01 - Balde de Pedreiro, com capacidade de 

12 litros, confeccionado em plástico, alça em 

metal. -  

UNID 100,0000    

0038 1498302716 F01 - Bateria de Lítio para aparelho de 

glicemia -  
UNID 80,0000    

0039 1498302725 F01 - Bobina de Sacola Plástica Picotada 

20x30. Com 900 unidades cada. -  
UNID 190,0000    

0040 1498302738 F01 - Bobina de sacola plástica reciclável, 

feita de material transparente, nas 

dimensões 30x40 com 700 

unidades/saquinhos. -  

UNID 130,0000    
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0041 1498302739 F01 - Bobina de sacola plástica reciclável, 

feita de material transparente, nas 

dimensões de 40x60 . -  

UNID 130,0000    

0042 1498302740 F01 - Bota de segurança tipo impermeável, 

de uso profissional, confeccionada em 

policloreto de vinila(pvc), ideial para serviços 

de higiene, branca, cano longo numero 36. -  

Par 56,0000    

0043 1498302742 F01 - Bota de segurança tipo impermeável, 

de uso profissional, confeccionada em 

policloreto de vinila(pvc), ideial para serviços 

de higiene, branca, cano longo numero 37. -  

Par 56,0000    

0044 1498302743 F01 - Bota de segurança tipo impermeável, 

de uso profissional, confeccionada em 

policloreto de vinila(pvc), ideial para serviços 

de higiene, branca, cano longo numero 38. -  

Par 56,0000    

0045 1498302744 F01 - Bota de segurança tipo impermeável, 

de uso profissional, confeccionada em 

policloreto de vinila(pvc), ideial para serviços 

de higiene, branca, cano longo numero 39. -  

Par 56,0000    

0046 1498302778 F01 - Caixa Organizadora de polietileno com 

tampa de 11(onze) litros. - aceita em Freezer 

e Congelador não tóxica, uso alimentício. 

UNID 35,0000    

0047 1498302745 F01 - Canudo plástico dobrável, flexível na 

ponta com 100 unidades. - São ideias para 

tomar suco, água e etc. 

Pacote 30,0000    

0048 1498302728 F01 - Cera em pasta para madeira. 

Embalagem de 400 gramas. -  
UNID 50,0000    

0049 1498302749 F01 - Cera líquida incolor, de 750 ml, para 

assoalhos e pisos frios. -  
UNID 190,0000    

0050 1498302746 F01 - Cesto para lixo, com tampa. 

Capacidade de 100(cem) litros. -  
UNID 30,0000    

0051 1498302717 F01 - Coador de Café de pano flanela com 

cabo de arame - tamanho grande -  
UNID 38,0000    

0052 1498302747 F01 - Coador de café permanente, lavável 

resistente. -  
UNID 30,0000    

0053 1498302748 F01 - Colher refeição, produto descartável, 

plástico não tóxico. - Fabricado com 

polietileno cristal, transparente, livre de 

biofenal A, contendo 100 unidades. 

Pacote 130,0000    

0054 1498302750 F01 - Cumbuca funda PF 15, 300 ml sem 

tampa, embalagem com 50 unidades. -  
Pacote 210,0000    

0055 1498302751 F01 - Desinfetante líquido, germicida e 

bactericida, Corante. Cloreto Ativo, Galão de 

5(cinco) litros. - A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e 

número de registro no Ministério da 

Saúde/ANVISA. 

UNID 680,0000    
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0056 1498302558 F01 - Detergente Líquido com alta eficiência 

na remoção de sujeira e gordura.  - 

Composição : Tensoativos aniônicos, 

sequestrantes, conservantes, espessantes, 

corantes, fragrâncias e água. Frasco com 

500 ml. 

UNID 940,0000    

0057 1498302489 F01 - Embalagem plástica para embalar 

cachorro quente, contendo 50(cinquenta) 

unidades -  

Pacote 340,0000    

0058 1498302756 F01 - Faca Descartável, Plástico não toxico. 

- Fabricado com polietireno cristal, livre de 

bisfenol A. embalagem com 50(cinquenta) 

unidades. 

Pacote 130,0000    

0059 1498302757 F01 - Filme Plástico de PVC, dimensões de 

28x30 cm. -  
UNID 140,0000    

0060 1498302755 F01 - Fosforo de Segurança Longo, caixa 

com 50 unidades.  - Longo, Fino, Feito de 

madeira, papelão ou barbante encerado e 

geralmente fósforo vermelho. 

Pacote 94,0000    

0061 1498302758 F01 - Guardanapo de papel - 24x22 cm - 

pacote com 50(cinquenta) unidades. -  
Pacote 350,0000    

0062 1498302474 F01- Hipoclorito de Sódio 3(três) %. 

Contendo no Galão 5 litros do produto -  
Galão 595,0000    

0063 1498302759 F01 - Hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo 

variando de 2 à 2,5%. Frasco de 02(dois) 

litros. - Desinfetante potente e antisséptico, 

indicado para higienizar alimentos. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de registro na 

ANVISA. 

UNID 200,0000    

0064 1498302754 F01 - Lã de aço, em embalagem que 

contenha 8(oito) unidades, 100% ecológico. -  
Pacote 700,0000    

0065 1498302724 F01 - Limpa Vidros . Embalagem Squeeze 

com 500 ml. -  
UNID 110,0000    

0066 1498302719 F01 - Luva de Látex emborrachada nitrílica. 

Cano Longo. Tamanho G -  
UNID 86,0000    

0067 1498302718 F01 - Luva de Látex Emborrachada nitrílica. 

Cano Longo. Tamanho M. -  
UNID 85,0000    

0068 1498302762 F01 - Luva para limpeza, em borracha latex - 

Tamanho G.  - revestimento interno, 

reforçada, com superfície externa 

antiderrapante. 

Par 90,0000    

0069 1498302761 F01 - Luva para limpeza, em borracha latex - 

Tamanho M. revestimento interno, reforçada, 

com superfície externa antiderrapante. - 

revestimento interno, reforçada, com 

superfície externa antiderrapante. 

Par 90,0000    
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0070 1498302760 F01 - Luva para limpeza, em borracha latex - 

Tamanho P. - revestimento interno, 

reforçada, com superfície externa 

antiderrapante. 

Par 90,0000    

0071 1498302767 F01 - Luva para procedimento não cirúrgico 

confeccionado em borracha natural 

(látex).Tamanho M - Ambidestra. Superfície 

lisa com pó bioabsorvível de amido de milho. 

Não estéril, contendo 100(cem) unidades. 

Pacote 30,0000    

0072 1498302763 F01 - Luva Plástica, descartável para 

cozinha, pacote com 100 unidades. -  
Pacote 90,0000    

0073 1498302769 F01 - Mangueira em PVC, flexível, com uma 

camada de fios de poliéster e cobertura de 

pc flexível, com 30(trinta) metros. -  

UNID 10,0000    

0074 1498302773 F01 - Palha de aço, Número 02, material de 

aço carbono. - Abrasividade Média, tendo 

aplicação em limpeza geral. 

UNID 160,0000    

0075 1498302771 F01 - Pano de chão, 100% de algodão, 

medindo 60x100 cm, alvejado e branco. - 

Felpa dupla, com barra nos quatro lados. 

UNID 324,0000    

0076 1498302478 F01 - Pano de Chão Alvejado 40x60, na cor 

escura -  
UNID 70,0000    

0077 1498302721 F01 - Pano de Chão tipo saco alvejado. 

Tamanho 68x80. -  
UNID 370,0000    

0078 1498302772 F01 - Pano de Limpeza Multiuso, com ação 

antibactericida. Contendo 25 panos 

picotados de 21x29 cm em cada rolo. -  

Rolo 60,0000    

0079 1498302722 F01 - Pano Multiuso 50x33cm. Pacote com 5 

unidades -  
Pacote 120,0000    

0080 1498302770 F01 - Panos de Prato, Tipo saco, branco, 

medindo 45x80 cm aproximadamente. -  
UNID 226,0000    

0081 1498302585 F01 - Papel Higiênico, de boa qualidade, 

folha simples, picotada, na cor branca. 

Pacote com 8(oito) rolos de 60 metros. -  

Pacote 850,0000    

0082 1498302776 F01 - Pilha Alcalina, Palito - 1,5V - Tipo AAA 

- Validade mínima de 24 meses, 

acondicionadas em cartelas de 2(duas) 

unidades. 

Cartela 12,0000    

0083 1498302775 F01 - Pilha Alcalina, Pequena, 1,5V - Tipo 

AA - validade mínima de 24 meses, 

acondicionadas em cartelas de 2(duas) 

unidades. 

Cartela 12,0000    

0084 1498302723 F01 - Pilha Média AA. Pacote com 4 

unidades -  
Pacote 20,0000    

0085 1498302781 F01 - Pote de Plástico de 04(quatro) litros. - 

Pote redondo, transparente, com raio total 

UNID 40,0000    
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de 25 cm, tendo profundidade de 10 cm. 

0086 1498302715 F01 - Pote de plástico de 10(dez) litros. 

Confeccionado em plástico resistente.  -  
UNID 40,0000    

0087 1498302713 F01 - Pote de plástico de 3(três) litros. 

Confeccionado em plástico resistente.  -  
UNID 40,0000    

0088 1498302714 F01 - Pote de plástico de 5(cinco) litros. 

Confeccionado em plástico resistente.  -  
UNID 40,0000    

0089 1498302782 F01 - Prendedor de roupa em madeira -  Dúzia 50,0000    

0090 1498302570 F01 - Rodo com 2(duas) lâminas em EVA ou 

borracha natural com largura aproximada de 

60 cm. Com cabo de madeira plastificada, 

para uso doméstico. Comprimento mínimo 

do cabo de 1,20m. - Deve apresentar 

resistência adequada ao uso que se destina 

e facilidade na remoção de líquidos em 

superfícies planas. 

UNID 116,0000    

0091 1498302483 F01 - Rodo de Madeira 40cm com Borracha 

Dupla EVA e cabo de 150cm -  
UNID 90,0000    

0092 1498302783 F01 - Rodo Espuma com abrasivo - 37x8 

cm. -  
UNID 50,0000    

0093 1498302786 F01 - Rodo Pequeno de Plástico com 

30(trinta) cm, cabo de madeira encapado 

com PVC no tamanho de 1,20 metros, 

borracha antimofo. -  

UNID 80,0000    

0094 1498302936 F01 - Sabonete de 90 Gramas - Uso próprio 

para bebês - Sabão base de sódio, água e 

glicerina. 

UNID 170,0000    

0095 1498302935 F01 - Sabonete em barra - suave, com 

registro na ANVISA, aspecto físico sólido, 

para higienização, embalagem de 90 

gramas. 

UNID 104,0000    

0096 1498302934 F01 - Sabonete líquido para antissepsia das 

mãos. - Tendo sua formulação rica em 

tensoativo que garante uma eficiente 

limpeza das mãos, mesmo na presença de 

grande quantidade de resíduos gordurosos e 

protéicos. 

Sachê 110,0000    

0097 1498302937 F01 - Saco para lixo 100(cem) litros - 

Biodegradável com 15(quinze) unidades. -  
Rolo 150,0000    

0098 1498302938 F01 - Saco para lixo com 15(quinze) litros - 

Biodegradável com 100(cem) unidades. -  
Rolo 150,0000    

0099 1498302939 F01 - Saco para lixo de 50(cinquenta) litros. - 

biodegradável com 50 (cinquenta) unidades. 

-  

Rolo 150,0000    

0100 1498302940 F01 - Saco Plástico para guardar alimentos - 

Embalagem para guardar alimentos, 10x15 

cm com 0.06 micras de espessura com 

Rolo 340,0000    



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

 

39 

 

01(um) quilo, aproximadamente 700 

(setecentos) sacos. 

0101 1498302941 F01 - Saponáceo cremoso de 300 ml - 

Frasco contendo 300 ml. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, 

validade e número de registro no Ministério 

da Saúde. 

UNID 127,0000    

0102 1498302726 F01 - Tapete capacho liso na cor marrom 

nas dimensões 50x100 cm. -  
UNID 7,0000    

0103 1498302943 F01 - Toalha de Banho - 100% algodão. - 

Toalha com Felpa dupla, com barra nos 

quatro lados, medindo 70x50 cm. Tendo 

diversas cores. 

UNID 300,0000    

0104 1498302729 F01 - Toalha de Rosto 41cm x 70 cm, 100% 

algodão. -  
UNID 120,0000    

0105 1498302944 F01 - Touca Descartável, com elástico, 

descartável. - touca sanfonada, elástico 

revestido que proporcione melhor vedação 

durante sua utilização, bordas com 

acabamento, cor branca, contendo 100(cem) 

unidades. 

Pacote 150,0000    

0106 1498302560 F01 - Vassoura de Pêlo com cerdas 

sintéticas com largura aproximada de 30 cm, 

para uso doméstico.  - Cerdas de 

polipropileno, cabo de madeira plastificado 

com comprimento mínimo de 1,20 mm. Deve 

apresentar resistência adequada ao uso a 

que se destina e facilidade na remoção de 

detritos e pó. 

Pacote 20,0000    

0107 21805 Flanela Algodão 38cm x 58cm Laranja - 

Flanela de Algodão, formato 38cm x 58cm, 

tecido 100% algodão, cor laranja 

Unidades 266,0000    

0108 22205 Garrafa Térmica 5L - Garrafa Térmica, 

capacidade para 5 litros, tipo comum, Corpo 

Termoplástico de parede dupla, isolado 

termicamente com espuma de poliuretano, 

com copo para beber, Bocal removível, 

permite a colocação de cubos de gelo, Alça 

integrada de grande resistência, Material 

atóxico e reciclável, Dimensões 

Aproximadas: Altura 304mm x Largura 

202mm x Comprimento 202mm 

Unidades 9,0000    

0109 1498300914 Guardanapo(22,0cm x 23,0cm) pct com 50 

unid - Guardanapo(22,0cm x 23,0cm) pct 

com 50 unid 

PCT 95,0000    

0110 22826 Isqueiro Descartável a Gás. - Isqueiro 

Descartável a Gás. 
Unidades 30,0000    

0111 1498301198 LENÇOL 100% ALGODÃO SEM ELÁSTICO, 

SOLTEIRO -  
Unidades 40,0000    
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0112 23877 Limpa Vidros, 500ML - Limpa vidros, 500ml Unidades 24,0000    

0113 1498300937 Lixeira Plástica com Tampa e Pedal.15 Lt - 

Lixeira Plástica com Tampa e Pedal. 

Capacidade 15 Lt 

UN1 94,0000    

0114 1498300938 Lixeira Plástica Com Tampa e Pedal. 30 lt - 

Lixeira Plástica Com Tampa e Pedal.  

Capacidade 30 litros 

UN1 91,0000    

0115 1498300928 Lustra Móveis Lavanda.  -  UN 196,0000    

0116 1498300952 Luva de Borracha Amarela Tam. M -  Par 10,0000    

0117 1498300909 Luvas para limpeza tamanho G -  PR 60,0000    

0118 1498300908 Luvas para limpeza tamanho P -  PR 50,0000    

0119 1498300945 Mangueira de Jardim Flexível. 30 m - 

Mangueira de Jardim Flexível e de maior 

resistência. 30 metros 

UN1 17,0000    

0120 1498300421 MULTIUSO DE LIMPEZA -  UN 20,0000    

0121 27392 Óleo de Peroba 200ml - Óleo de Peroba, 

composto por solventes mineral e vegetal 

com aromatizante, aspecto físico líquido 

oleaginoso, aroma madeira natural, para 

limpeza, lustro e renovação de móveis de 

madeira, Frasco com 200ml 

Frasco 44,0000    

0122 1498302472 Pacote - Lã de Aço com 8(oito) unidades -  Pacote 130,0000    

0123 1498302468 Pacote Papel Higienico C/4 rolos folha dupla 

de 60 metros -  
Pacote 400,0000    

0124 1498300951 Pá de Lixo com 40 cm -  UN1 123,0000    

0125 1498302446 Pano de chão branco tipo saco, feito de 

algodão alvejado extra, 100% algodão, 

tamanho 55cmx80cm ou semelhante -  

UNID 36,0000    

0126 0386 PANO DE PRATO UN1 84,0000    

0127 27555 Pano para Limpeza Tipo Perfex 5 Unidades - 

Pano Multi Uso para Limpeza, tipo Perfex ou 

similar, pacote com 5 unidades 

Pacote 60,0000    

0128 27604 Papel Alumínio 7,50m x 45cm - Papel 

alumínio, com 7,50m de comprimento x 

45cm de largura 

Rolo 45,0000    

0129 27682 Papel Higiênico, 8 x 10cm x 600m, Folha 

Simples - Papel Higiênico, formato 10cm x 

600m, folha simples branca, neutro, 

composto de celulose 100% virgem, 

altamente absorvente e resistente ao úmido, 

Pacote 330,0000    
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macio, suave, não irrita a pele, hidrossolúvel, 

biodegradável, pacote com 8 rolos 

0130 1498302605 Papel Toalha Interfolhado, não reciclado, 

alta absorção, 02(duas) dobras, cor branca, 

pacote com 1.000( um mil ) folhas. -  

Pacote 760,0000    

0131 27739 Papel Toalha Interfolhas 1.000 Folhas - 

Papel Toalha Interfolhas, formato 23cm x 

21cm, cor branco, papel reciclado, fardo com 

1000 folhas 

Pacote 180,0000    

0132 1498300786 Pastilha para vaso sanitário -  UN 80,0000    

0133 28226 Pilha AAA Palito Alcalina - Pilha AAA Palito 

Alcalina 
Unidades 54,0000    

0134 28228 Pilha C Média Alcalina - Pilha C Média 

Alcalina 
Unidades 50,0000    

0135 28982 Prato Descartável, Plástico Rígido, 15cm a 

17cm, 10 Unidades - Prato Descartável, em 

plástico rígido, com diâmetro entre 15cm a 

17cm, embalagem com 10 unidades. 

Pacote 200,0000    

0136 29333 Rastelo Regulável com Cabo - Rastelo 

Reforçado, Regulável, com Cabo 
Unidades 35,0000    

0137 1498302471 Rodo de base plástica de 30 cm e borracha 

dupla expandida com cabo de madeira -  
UNID 15,0000    

0138 1498300790 Rodo grande de plástico com 60cm, cabo de 

madeira encapado com PVC no tamanho de 

1,20m, borracha antimofo. - Rodo grande de 

plástico com 60cm, cabo de madeira 

encapado com PVC no tamanho de 1,20m, 

borracha antimofo. 

UN 22,0000    

0139 1498300719 SABÃO EM BARRA -(PC C/ 5 UND) -  PCT 114,0000    

0140 1498302589 Sabao em pedra Glicerinado Neutro. Pacote 

com 5(cinco) unidades de 200 gramas cada. 

-  

Pacote 170,0000    

0141 0317 SABÃO EM PÓ 01 KG -  UN1 285,0000    

0142 1498302788 Sabão em pó, caixa de 1(um) quilo, floral e 

biodegradável para limpeza em geral. -  
UNID 234,0000    

0143 29892 Sabonete de Glicerina 90g - Sabonete de 

Glicerina, para limpeza diária de pele, tablete 

de 90g 

Unidades 380,0000    

0144 1498302710 Sabonete Líquido Cremoso, embalagem 

com 5(cinco) litros, fragrância suave, com 

ação bactericida, para higiene pessoal. - 

Possui em sua formulação agentes 

tensoativos, emolientes e hidrantes, indicado 

para o banho e lavagem das mãos. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de 

UNID 80,0000    



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

 

42 

 

fabricação, prazo de validade e registro ou 

notificação na Anvisa/Ministério da Saúde. 

0145 1498300915 Saco Alvejado para chão de algodão 60x80 -  UN 90,0000    

0146 1498300783 SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 5 UN -  PCT 60,0000    

0147 1498300953 Saco de Lixo 30L (preto) c/ 20 unidades -  PCT 550,0000    

0148 1498302485 Saco p/ pipoca numero 04, contendo 50 

unidades -  
Pacote 420,0000    

0149 1498302479 Toalha de Rosto, 100% Algodão -  UNID 40,0000    

0150 31619 Toalha de Rosto 70 x 40 - Toalha de rosto 

cor verde água 70 x 40 
Unidades 12,0000    

0151 1498300717 Vassoura de cabo comprido para limpeza de 

tetos e paredes altas. (VASCULHO) - 

Vassoura de cabo comprido para limpeza de 

tetos e paredes altas. 

UN 6,0000    

                                                                      Total Geral => 

 
 

   
 
Validade da Proposta 
Tenho conhecimento que a opção pelo sistema de registro de preços vincula este 
interessado ao seu fornecimento nos valores contemplados na proposta pelo prazo de 
validade da licitação que será de 12 (doze) meses. 
 
Local       Data ____/____/________ 

______________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 
CREDENCIAMENTO 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro     n° Bairro 
Cidade     UF  CEP  TEL 
CNPJ      Inscrição Estadual 
 
 
Para os fornecimentos objeto da licitação em referência, credenciamos o Sr. 
________________________________________ portador da célula de identidade n° 
____________________, expedida pela ____________________, outorgando-lhe plenos 
poderes para representá-la na sessão pública do Pregão n° 018/2018 - Edital n° 
018/2018, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles 
desistir. 
 
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo 
de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as 
disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições 
constantes no edital. 
 
Nome 
Cargo 
Identidade 
CPF 
Data  ____/____/________ 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura / Carimbo CNPJ 
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ANEXO V 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 

INFORMAÇÕES DE E-MAILS 
 

 
 
Proponente 
Razão Social: 
Logradouro:                                                   N°:                 Bairro: 
Cidade:                                UF:                           CEP:                         TEL 
CNPJ:                     Inscrição Estadual: 
 
 
DECLARA-SE que o proponente acima qualificado possui o(s) endereço(s) eletrônico(s) 
(e-mail)  abaixo relacionado(s) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela 
comissão e informações necessárias ao correto andamento do processo licitatório. 
 
 
E-mail (s): 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
CPF: 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VI 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 

DECLARAÇÃO DE INTEIRO TEOR 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro, para os fins de direito, que conheço o teor do Edital Pregão n° 018/2018, e 
submeto-me às condições e exigências inseridas no mesmo, nada existindo que possa 
colocar impedimentos à sua finalidade. 
 
 E, para que esta declaração surta os seus jurídicos e legais efeitos, vai a mesma 
devidamente datada e assinada 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 
Empresa: _________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________ 
 
Nome legível: _________________________________________________________ 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VII 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 

DECLARAÇÃO 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 

____________________________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_____________________________________________, portador da Identidade n° 
_______________________, e do CPF n° ____________________________, 
DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° 
da Constituição da República, 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(...). 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VIII 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, sediada 
_____________________________________________, declara, sob as penas da Lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório - Licitação n° 095/2018 - Modalidade Pregão n° 018/2018, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO IX 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação 
em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de 
fornecimento e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 
 
 
 
Nome 
Cargo 
Identidade 
CPF 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO X 
 

Licitação n° 095/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 018/2018 

 

 
 

Declaração de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. 

 
 

(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
_____________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº __________________________e do CPF nº 
_________________________ ,, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42 à 49 da lei complementar n°123/2006. 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 
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PARECER 
 

Relatório 
 

Em atendimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93, consulta-nos a Comissão 
Permanente de Licitação/Pregoeiro se a minuta do instrumento convocatório relativa a 
Licitação n° 095/2018, na Modalidade de Pregão n° 018/2018, que se pretende instaurar, 
questionando se o feito está em condições de ser aprovado. Acompanhou a minuta a ser 
examinada o respectivo processo licitatório. 
 
Lidos e analisados os autos, passa-se a opinar. 
 

Fundamentos 
 

O objeto da licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame na modalidade 
de pregão, conforme disposto no art.1º da lei federal nº10520/2002 
 
O objeto da licitação e o valor orçado na requisição permitem o enquadramento do 
certame na modalidade de pregão, conforme disposto no art.1º da lei federal 
nº10520/2002 
 
Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, entendo que atende às finalidades a que se 
propõe, cumprindo às exigências da lei, estando correta a escolha do tipo, considerando o 
objeto da licitação. 
 
A documentação solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela legislação 
regedora da matéria, salientando ser obrigatória a exigência das Certidões de 
regularidade com INSS, FGTS e Trabalhistas, obrigatórias em razão de legislação 
específica. 
 
Também o prazo estabelecido, considerando-se o objeto em licitação, está de acordo com 
o previsto no caput do art. 57 da lei federal nº8666/1993, isto é, limita-se ao exercício, 
enquadrando-se, portanto, ao orçamento aprovado para o exercício financeiro em curso. 
 
Como anexo ao ato convocatório, encontra-se a minuta do instrumento contratual 
redigido, atendendo todas as exigências do art. 55 da mesma lei, cumprindo, assim, o 
disposto no §2º do art. 40 e §1º do artigo 62, ambos da lei federal nº8666/1993 na forma 
do art.7º da lei federal nº10520/2002. 
 
O contrato foi o tipo de instrumento adotado, exigido pelo caput do art. 62 da Lei de 
Licitações. 
 
O texto do instrumento contratual prevê que o ato convocatório e a proposta do 
adjudicatário o integram como se nele estivessem fielmente transcritos. Dessa forma, os 
documentos se complementam. Assim, seja no texto ou nos anexos, todos os requisitos 
do art. 55 estão presentes no ajuste, razão pela qual não encontramos nenhum óbice à 
sua adoção. 
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Dessa maneira, o texto do edital e seus anexos atendem às prescrições da lei federal 
nº8666/1993 e 10520/2002, s.m.j.. 
 

Conclusão 
 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório mereceu a 
nossa aprovação. 
 
Pode, ao nosso entender, o instrumento convocatório ter sua expedição autorizada pelo 
Sr. Chefe do Executivo. 
 
Lembre-se que, conforme previsto no artigo 4º, da lei federal nº10520/2002, o prazo 
mínimo de 8 dias úteis de divulgação que deve anteceder a abertura das propostas, 
sendo a publicidade por publicação de aviso em diário oficial desse ente federado ou, não 
existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos. 
 
Por fim, alerte-se que o certame deverá merecer a divulgação na forma prevista na lei 
 
Este é o parecer 
 
VOLTA GRANDE,  ____/____/________ 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Maria de Oliveira Frango 

Assessora Jurídica do Município 


