
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 09/2016 

PREGÃO N.º 05/2016 

TIPO: Menor Preço Unitário 

 

 

 

I - PREÂMBULO 

1.1 O Município de Luminárias, com sede na Rua Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, 

CEP 37.240-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o Nº 18.244.301/0001-26, por 

intermédio do Pregoeiro e da Comissão de Apoio, torna público a realização do processo 

licitatório 09/2016, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 05/2016, do tipo Menor 

Preço Unitário, Registro de Preços, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 

UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

1.2 O pregão presencial será regido pela Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela 

Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Municipais 007 e 008/2004 e 

demais normas aplicáveis à matéria, bem como pelas condições estabelecidas no presente 

edital. 

1.3 A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na Rua 

Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, no dia 25/02/2016 às 08:30horas. 

1.4 Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Luminárias, 

Alex Tadeu Rezende Andrade e demais membros da equipe de apoio designados pela 

Portaria nº. 01/2016. 

 

II - OBJETO 

2.1 A presente licitação tem por objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DINIZ E CRECHE 

ESCOLA VÔ TUCA, conforme descrição e quantitativos constante no Anexo I. 

 

III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 



3.1 Cópia deste instrumento convocatório poderá ser retirado na Seção de Licitação da 

Prefeitura, localizada no Edifício-Sede da Prefeitura Municipal de Luminárias, à Rua 

Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, no horário de 08:00 às 16:00 horas e nos ite 

www.luminarias.mg.gov.br. 

3.2 Igualmente, cópia deste instrumento convocatório poderá ser solicitado para remessa 

via internet, cabendo ao interessado indicar o endereço eletrônico (e-mail). 

3.3 As empresas e/ou representantes que retirarem o instrumento convocatório via internet 

e tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações 

referentes ao processo no sítio acima descrito e publicações em jornais quando for o caso, 

com vista a possíveis alterações e avisos. 

3.4 Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos, através do aparelho de 

fac-símile (35) 3226-1805, em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, antes da data 

prevista para a entrega dos envelopes ou diretamente, no endereço da Prefeitura Municipal, 

aos cuidados do Setor de Compras e Licitações. 

3.5 Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através de endereço eletrônico, fax, 

correio, telefone ou diretamente. 

3.6 Serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o Pregoeiro julgar 

importantes. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.  

4.2 Não poderá participar da presente licitação empresa: 

4.2.1 suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 

4.2.2 Em consórcio; 

4.2.3 Com falência decretada; 

4.2.4 Pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação; 

4.3 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  



 

V - CREDENCIAMENTO 

5.1 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a 

responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de 

identidade ou outro documento equivalente. 

5.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 

com firma reconhecida, ou documento que comprove poderes para formular ofertas e 

lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. 

5.3 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 

alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4 O documento de credenciamento deverá ser apresentado na forma do modelo constante 

do Anexo II deste instrumento.  

 

VI - ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1 Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, devidamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de 

abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

SETOR COMPRAS E LICITAÇÕES 

Edifício Sede da Prefeitura 

Rua Coronel Diniz, 40, Centro, Luminárias - MG 

DATA E HORÁRIO: 25/02/2016 às 08:30horas 



6.2 Os envelopes indicarão em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres (sugeridos): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2016 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.05/2016 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

6.3 A Prefeitura Municipal de Luminárias, não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação”, remetidos via postal que não 

sejam entregues no local, data e horário definido neste edital. 

6.4 O licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e 

habilitação, mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes 

mencionados no item 6.1 deste edital, a declaração (ANEXO V) de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n. º 10.520, de 17 de julho de 

2002. 

6.5 A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na desclassificação 

imediata do licitante. 

6.6 No envelope da propostas de preços além da propostas escrita e impressa 

conforme ordem do anexo e proposta do edital, deverá também ter um Pen Drive ou 

CD com as propostas digitadas (somente o valor unitário sem R$ cifrão) no programa 



que será disponibilizado no site www.luminarias.mg.gov.br, juntamente com o Edital. 

Porém as propostas escritas e impressas deverão ser idênticas as do CD ou Pen Drive, 

contendo a mais somente as marcas e têm que estar no envelope de propostas de 

preços. 

OBS: Caso a empresa não interesse em participar de algum item, deverá colocar o 

valor 0 no referido item. 

Não poderá ser alterado nada no arquivo da proposta, incluindo somente valor 

unitário de cada item e não pode conter R$ no valor. 

 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas 

páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, 

sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 

prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 

observado o modelo constante do Anexo IV, deste edital, e deverão constar: 

7.1.1 Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 

7.1.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes; 

7.1.3 Prazo de entrega, conforme estabelecido no Anexo I, contado a partir da assinatura do 

contrato ou instrumento equivalente; 

7.1.4 Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, despesas quanto às entregas nos locais determinados e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação. 

7.1.5 A proposta apresentará preço unitário e preço global. 

7.1.6 O preço proposto deverá ser compatível com o praticado no mercado; 

7.2 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas o solicitado no objeto desta licitação. 

7.3 O preço deverá ser cotado considerando-se as entregas efetuadas nos locais 

determinados neste edital, incluindo quaisquer gastos ou despesas com mão-de-obra, 



transporte, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 

despesas diretas e indiretas. 

7.4 Em caso de divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, 

e se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, 

prevalecerão os valores por extenso. 

7.5 A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e 

integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à 

legislação pertinente. 

 

VIII – DO REGULAMENTO E DA SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade 

em que não mais serão aceitos novos proponentes, dando início ao recebimento dos 

envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente 

dos participantes devidamente credenciados. 

8.2 O certame será conduzido pelo Pregoeiro que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

8.2.1 Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

8.2.2 Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

8.2.3 Abrir as propostas de preços; 

8.2.4 Analisar a aceitabilidade das propostas; 

8.2.5 Desclassificar propostas indicando os motivos; 

8.2.6 Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 

8.2.7 Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar e declarar o 

vencedor; 

8.2.8 Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

8.2.9 Elaborar a ata da sessão; 

8.2.10 Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

8.2.11 Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no 



prazo estabelecido; 

8.2.12 Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação 

de penalidades previstas na legislação. 

8.3 O julgamento e a classificação das propostas obedecerão às normas constantes dos itens 

subseqüentes. 

8.3.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo; 

8.3.2 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais; 

8.3.3 Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na 

cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 

máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

8.4 O oferecimento de lances verbais obedecerá às disposições dos itens subseqüentes. 

8.4.1 Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais. 

8.4.2 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.4.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.5 Encerradas atividades descritas nos tópicos anteriores, o Pregoeiro conduzirá o certame 

para a fase de julgamento. 

8.5.1 O critério de julgamento será o de menor preço unitário, ou seja, será vencedora deste 

certame a empresa que apresentar o menor preço para cada produto individualmente 

considerado. 

8.5.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 



motivadamente a respeito. 

8.5.2.1 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.5.2.2 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita; 

8.5.3 Aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 

de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação da condição de 

habilitação.  

8.5.4 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

8.5.5 Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade 

e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 

proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

8.5.6 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido um melhor preço. 

8.6 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 

8.7 Para efeito de julgamento, serão desprezados os valores a partir da terceira casa 

decimal. 

8.8 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.  

8.9 O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas 

formais que não afetem o seu conteúdo.  

8.10 Como critério de desempate, fica estabelecida a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006. 

8.10.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 



8.10.2 Para efeito do disposto no subitem 8.10, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

8.10.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

8.10.4 Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do mesmo subitem, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.10.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.10.1, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

8.11 Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

8.12 O disposto no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

IX - DA HABILITAÇÃO 

9.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para 

conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

9.2 O licitante deverá apresentar os seguintes documentos para habilitar-se na presente 

licitação: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 

9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou 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. 

9.2.2 Comprovante de registro no CNPJ; 



REGULARIDADE FISCAL (Lei 8.666/93, art. 29) 

9.2.3 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 

9.2.4 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão 

Negativa de Débito ou equivalente. 

9.2.5 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente; 

9.2.6 Prova de regularidade junto à Receita Federal: CND Tributos Federais e Divida Ativa 

União. 

9.2.7  Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

TRABALHO DE MENORES ((Lei 8.666/93, art. 27, V) 

9.2.8 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal, relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos. 

9.2.9 No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de 

Direito Público ou Privado, que comprove a aptidão pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos de entrega do objeto da licitação. 

9.3 Em nenhuma hipótese poderá ser admitida a entrega posterior de qualquer dos 

documentos exigidos, ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou fazer 

as diligências que julgar necessárias sobre os documentos apresentados. 

9.4 É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, 

de todos os documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de 

esclarecimentos posteriores solicitados pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena 

de ser inabilitada. 

9.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

9.6 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

9.6.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 



apresente alguma restrição. 

9.6.2 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

9.6.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
o
 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.7 Para os efeitos do sub-item 9.6, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 

da Lei N
o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

9.7.1 No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais); 

9.7.2 No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). 

9.8 A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte será feita: 

9.8.1 Mediante documentação que comprove a opção pelo Simples Nacional previsto na 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; 

9.8.2 No caso da empresa não-optante pelo Simples Nacional, mediante balanço 

patrimonial exigível para o exercício e que comprove as hipóteses do subitem 9.6. 

9.9 O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta dos documentos extraídos pela 

internet, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  

9.10 Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm


dos extraídos pela internet, com vigência plena até a data fixada para sua apresentação.  

9.11 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação.  

9.12 Os documentos acima mencionados, não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

9.13 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor ou pelo edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de 

sua apresentação.  

9.14 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto neste edital, inabilitará o proponente, sendo aplicado o disposto 

contido no item 8.5.5 deste instrumento.   

 9.15 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 

se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

X - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

10.1 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou 

licitante, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, dirigidas ao Pregoeiro da Prefeitura de Luminárias. 

10.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 

(três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 

serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo 

intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da 

ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do 

direito de recurso. 

10.5 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes, via fax 

ou correio eletrônico e será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão. 



10.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.7 Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes 

requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (três) 

dias, conforme estabelecido no item 10.2 acima; 

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 

razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante 

legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

d) ser protocolizado na Seção de Protocolo da Prefeitura ou na Seção de Licitação, situadas 

na Rua Coronel Diniz, 40 – Centro; 

10.8 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo 

prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação 

legal. 

10.9 A Prefeitura de Luminárias não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das 

citadas neste instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.  

 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

11.2 Impetrado o recurso, após decisão, o Pregoeiro divulgará a decisão, competindo à 

autoridade adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.  

 

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

12.1 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e 

indicada no processo sob as rubricas: 

02.12.01.12.361.0125.2.033.3390.30.00 

02.12.01.12.365.0125.2.136.3390.30.00 

12.2 Os preços cotados para a execução do objeto deste edital, deverão ser aqueles 



praticados no mercado nacional, expressos em moeda corrente do país. 

12.3 A contratante se reserva no direito de, periodicamente, fazer pesquisa de mercado para 

verificar se o preço dos materiais está compatível com o preço praticado no mercado. 

12.4 O faturamento será efetuado mensalmente a cada período de 30 (trinta) dias, 

juntando-se todas as requisições de fornecimento daquele mês. As notas fiscais com as 

requisições deverão ser apresentadas à Prefeitura Municipal, cujo responsável conferirá, 

dará o aceite nas mesmas e enviará para o setor competente que providenciará o 

pagamento. 

12.5 O pagamento de cada nota fiscal será realizado em até 30 dias, contado do aceite da 

nota fiscal, ou seja, é preciso que a nota tenha sido aprovada (tenha o “visto”) por pessoa 

responsável da Prefeitura Municipal.  

12.6 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir da reapresentação, desde que regularizados.  

12.7 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços.  

 

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, 

caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das 

seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

13.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

13.1.2 Multas; 

13.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização CONTRATANTE por perdas e danos; 

13.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Luminárias, pelo período de até 02 (dois) anos.  

13.1.5 Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro 

licitante; 

13.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do 



contrato, por dia de atraso na entrega dos equipamentos.  

13.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato. 

13.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, 

de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

13.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

13.5.1 Retardarem a execução do pregão; 

13.5.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

13.5.3 Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – 

Modelo Declaração que não emprega menor; Anexo IV – Modelo Apresentação de 

Proposta; Anexo V – Declaração quanto a Habilitação; Anexo VI – Contrato. 

14.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

14.3 Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  

14.4 O Pregoeiro, no estrito interesse da Administração Municipal de Luminárias, poderá 

adotar medidas saneadoras durante a realização do certame e, em especial na Sessão do 

Pregão, e relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, 

desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, 

sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 



8.666/93. 

14.4.1 Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados 

em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos 

mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.  

14.4.2 O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação 

do licitante ou a desclassificação da proposta.  

14.5 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

14.5.1 A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos 

termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais 

normas legais que disciplinam a matéria.  

14.6 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

14.7 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

14.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

14.9 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. 

Prefeito de Luminárias revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação.  

14.10 A Prefeitura de Luminárias poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura.  

14.11 Para atender a seus interesses, a Prefeitura de Luminárias reserva-se o direito de 

alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 

obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.  

14.12 As decisões tomadas referente a este certame serão publicadas e divulgadas no Jornal 

Panorama e/ou na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, e comunicadas através de 

ofícios, por fac-símile ou e-mail a todos os licitantes. 

14.13 Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta 

ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.  



14.14 Fica eleito o foro da Comarca de Lavras, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação.  

 

Prefeitura Municipal de Luminárias, 11 de fevereiro de 2016. 

 

 

Alex Tadeu Rezende Andrade 

Pregoeiro 



ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº. 09/2016 – PREGÃO nº. 05/2016 

 

I – DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 

UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLA E CRECHE 

MUNICIPAL. 

1.2 Planilha de especificações e quantitativos: 

Item Lote Código Descrição Quant. 
Un. 

Compra 

V. 
unit V. total 

1   1257 COPO DE VIDRO, 300 ML. 40 UN     

>Copo de vidro. liso, 300 ml. Un.         

2   1298 FACA EM AÇO INOX, DE MESA. 50 UN     

>Faca em aço inox, de mesa, inteiriça, polida e sem rebarbas. un.         

3   1334 GARFO DE MESA, EM AÇO INOXIDAVEL 100 UN     

>Garfo em aço inoxidável, para serviço de mesa. un.         

4   1341 GARRAFA TERMICA 1 LITRO AÇO INOX. 7 UN     

>Garrafa térmica, totalmente em aço inox (corpo, tampa e ampola), 

capacidade 1 litro. Un.         

5   1398 PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO, CAP. 20L 10 UN     

>Panela de pressão em aluminio, capacidade 20 litros, com válvulas de 

segurança em silicone, com aliviador de pressão interna da panela ao fim do 
cozimento, tampa com fechamento externo. Un.         

6   1400 PAPEL ALUMINIO TAMANHO 30CM X 4M, 30 RL     

>Papel aluminio tamanho 30cm largura x 7,5 mts. comprimento. Rolo.         

7   1424 PRATO EM PLÃSTICO FUNDO INFANTIL. 150 UN     

>Prato fundo infantil, em plástico polipropileno 100% injetado, sem rebarbas, 

espessura mínima da parede de 3 mm, termo-resistente até 100º C. Un.         

8   1459 VELA PARA FILTRO DE BARRO 30 UN     

>Vela para filtro de barro. un.         

9   4175 MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2". 2 RL     

>Mangueira de borracha (reforçada) tipo PT 500, diâmetro de 1/2", com bico 

e esguicho metálicos, para jardim, rolo com 50 metros. Rolo. 
        

10   5618 PAPEL TOALHA, 21,2 X 2 2CM, BRANCO. 
100.01

0 UN     

>Papel toalha interfolhado com 2 dobras. Medindo aproximadamente 21,5 x 

22 cm. Embalagem com 5 pacotes de 250 toalhas (total de 1.250 folhas). 
Tonalidade branco. un.         

11   5623 SABONETE LIQUIDO. 1000 ML. 150 LTº     



>Sabonete líquido, 1000 ml. Embalagem em vasilhame plástico com tampa 

de rosca e tampa de vedação. Rotulo com informaçoes do fabricante, 
composição quimica, data de fabricação, prazo de validade. OBS1: 
Apresentar certificado de registro do produto ou a isenção do registro, 
publicado no Diário Oficial da União e Alvará Sanitário emitido pela Secretaria 
de Saúde do Estado ou do município de origem, que habilita a empresa 
licitante manter com¿rcio ou indústria no ramo de saneantes domissanitários, 
nos termos da Lei Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento Dec. 
79.094/77, Lei nº 9782/99 e RDC 184/01. l         

12   5627 AGUA SANITARIA - CX 12 UN 250 CX     

>Agua sanitaria. Composição: hipoclorito de sódio, hidroxido de sódio, cloreto 

de sódio e água Teor de cloro ativo entre 2 e 3%, embalagem com 1000 ml, 
embalagem plastica com tampa de rosca. Rótulo de indicação do fabricante, 
data de validade, volume, composição química, responsável técnico, registro 
no Ministério da Saúde, indicação de utilização e precaução. litro.OBS2: 
Apresentar certificado de registro do produto ou a isenção do registro, 
publicado no Diário Oficial da União e Alvará Sanitário emitido pela Secretaria 
de Saúde do Estado ou do município de origem, que habilita a empresa 
licitante manter com¿rcio ou indústria no ramo de saneantes domissanitários, 
nos termos da Lei Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento Dec. 
79.094/77, Lei nº 9782/99 e RDC 184/01.         

13   5640 CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO - CX 12 UN 132 UN     

>Cera líquida incolor. auto brilho. Composição: Carnaúba, parafina, 

emulgadores, niveladores, umectante, agente fixador de brilho, plastificante, 
conservante, essência e água. Indicação da data de fabricação e validade, 
responsável técnico, registro no ministério da saúde. precauções. embalagem 
com 850 ml. OBS4: Apresentar certificado de registro do produto ou a 
isenção do registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará Sanitário 
emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do município de origem, que 
habilita a empresa licitante manter com¿rcio ou indústria no ramo de 
saneantes domissanitários, nos termos da Lei Federal nº 6360 de 29-09-76 e 
seu regulamento Dec. 79.094/77, Lei nº 9782/99 e RDC 184/01. un         

14   5645 CLORO, FRASCO COM 1 LITRO - CX 12 UN 100 CX     

>Cloro, frasco com 1 litro. 
        

15   5682 LIMPA VIDROS - FRASCO DE PALSTICO DE 500ML 130 FR     

>Limpa vidros. Embalagem: frasco com 1000 ml. Composição Quimica: 

Tensoativo não i¿nico, tensoativo amoni¿nico, am¿nia, sequestrante, 
preservante, alcalinizante, pigmento, perfume, água, nonil fenol etoxilado. 
Indicação de responsável técnico, registro no ministério da saúde, data de 
fabricação e validade. Embalagem com 1000ml, com tampa dosadora. Frasco. 
OBS8: Apresentar certificado de registro do produto ou a isenção do registro, 
publicado no Diário Oficial da União e Alvará Sanitário emitido pela Secretaria 
de Saúde do Estado ou do município de origem, que habilita a empresa 
licitante manter com¿rcio ou indústria no ramo de saneantes domissanitários, 
nos termos da Lei Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento Dec. 
79.094/77, Lei nº 9782/99 e RDC 184/01.         

16   5727 SABAO EM PO AZUL 1KG 700 KG     

>Sabão em pó azul. Composição: tensoativo anionico biodegradável, 

alcalinizante, perfume, coadjuvante, pigmento, sal inorgânico e água. 
Embalagem saco plástico com 1 quilo, com informaçoes do fabricante, data 
de validade. kg.         

17   5773 ESPANADOR DE PO. CONFECCIONADA COM PENAS 45 UN     

>Espanador de pÓ, confeccionada com penas, com cabo de madeira com 33 

cm. Unidade.         

18   5780 FLANELA PARA LIMPEZA, 30 X 50CM 70 UN     

>Flanela para limpeza, laranja, 30 X 50cm, com costura nas laterais. 100% 

algodão. un.         

19   5785 PRENDEDOR EM PLASTICO PARA ROUPA 120 DZ     



>Prendedor em plástico para roupa, tamanho padrão domêstico. Duzia. 
        

20   5821 VASSOURA DE PELO DE ANIMAL, 30 CM 100 UN     

>Vassoura de pelo de animal, 30 cm, p¿los das pontas com perfil 

arredondado, próprio para cantos de parede; fixação do cabo com sistema de 
rosca e travamento com pregos ou parafusos, cabo lixado com mínimo de 
1,20 metros . Un.         

21   5828 VASSOURA DE SISAL PARA LIMPEZA DE TETOS. 29 UN     

>Vassoura de Sisal para limpeza de tetos. Unidade. 
        

22   5981 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 25 MM. 30 UN     

>Cadeado de trava dupla - 25 mm, latéo. un. 
        

23   5984 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 40 MM. 20 UN     

>Cadeado de trava dupla 40 mm, em latéo. un.         

24   5986 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 50 MM. 20 UN     

>Cadeado de trava dupla 50 mm, em latéo. un.         

25   12706 BACIA EM PLáSTICO 3 LITROS 20 UN     

>Bacia plástica,3 litros. Unidade.         

26   13422 BANDEJA AÇO INOX RETANGULAR , 40 X 30 CM. 20 UN     

>Bandeja retangular em aço inox, 40 x 30 cm. Un.         

27   13473 COLHER PARA SOBREMESA, EM AÇO INOX. 70 UN     

>Colher em aço inox, para sobremesa. un.         

28   13530 GARFO PARA SOBREMESA, EM AÇO INOXIDAVEL 70 UN     

>Garfo para sobremesa, em aço inoxidável. Unidade.         

29   13536 JARRA PLáSTICA PARA AGUA,COM TAMPA, 2 LITROS 20 UN     

>Jarra de plástico para agua. com tampa. Cor caramelo. Capacidade para 2 

litros. un         

30   13596 TABUA EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO 10 UN     

>Tábua em poietileno branco leitoso, superficie anti-derrapante para cortar 

carne, 60 x 50 x 1,5 cm. Unidade.         

31   16006 
LUVAS LATEX NATURAL PARA LIMPEZA - TAMANHO 
M 100 PAR     

>Luva latex natural 100% para limpeza, com palma áspera, forrada, XG, com 

data de validade. Com Certificado de Aprovação (C.A) do MTE, impresso no 
material juntamente com o nome do fabricante. Par. 

        

32   16206 SACO PLASTICO 100 LITROS, PRETO, 0,10MM 330 KG     

>Saco plástico para acondicionamento de resíduo COMUM, saco resistente de 

cor PRETA, confeccionado de polietileno de alta ou baixa densidade medindo 
75cm Largura x 105cm x 0,10mm Espessura, suportando 20kg tendo sua 
capacidade volum¿trica 100 litros, tipo COMUM, devem ser confeccionados de 
acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Apresentar juntamente com 
a amostra os laudos do IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, 
que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT 
9191/2008.          

33   16801 GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33 CM 30 CNT     

>Guardanapo de papel 33 x 33 cm, pacote com 50 un. cento. 
        

34   16825 PANELA EM ALUMINIO C/ TAMPA 30 LTS 20 UN     

>Panela em alumínio reforçado, com tampa, sem emendas, capacidade de 30 

litros. Un.         



35   23415 AVENTAL DE NAPA FORRADO, 60 X 80 CM, BRANCO 100 UN     

>Avental de napa, 60 x 80 cm, branco, adulto, para uso domêstico. un. 
        

36   24497 SACO PLASTICO 30 LITROS, 0,10 MM, AZUL 630 KG     

>Saco plástico 30 litros, azul, espessura 0,10 mm, para acondicionamento de 

lixo, em polietileno. Pacote 100 unidades. cento.         

37   24734 SAQUINHO PARA CHUP-CHUP 100 PCTE     

>Saquinho para chup-chup 5 x 23 cm - Pacote com 100 unidades         

38   28939 
LIXEIRA RED 20 LT C/PEDAL METáLICO,COR CINZA 
40X32 40 UN     

>Lixeira redonda 20 litros com pedal metálico,cor cinza, fabricada em 

processo de retomoldagem sem soldas ou emendas em polietileno de alta 
densidade. Dimensoes 40 cm altura e 32 cm de largura (com variação de 5% 
nas dimensoes para menos ou mais na altura e largura). Pedal fabricado em 
aço 1020 e galvanizado. un.         

39   28940 
LIXEIRA RED 30 LT C/PEDAL METáLICO,COR CINZA 
55X44 40 UN     

>Lixeira redonda 30 litros com pedal metálico,cor cinza, fabricada em 

processo de retomoldagem sem soldas ou emendas em polietileno de alta 
densidade. Dimensoes 55 cm altura e 44 cm de largura (com varia¿¿o de 5% 
nas dimensoes para menos ou mais na altura e largura). Pedal fabricado em 
a¿o 1020 e galvanizado. un.         

40   29787 
LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL, 60 LIT - SEM 
FURO,SEM TAMPA 80 UN     

>lixeira plastica nao reciclavel, 60 ltr - sem furo, sem tampa 

        

41   31421 RODO DE PLASTICO, BASE 60 CM 250 UN     

>Rodo de plástico, base de 60 cm, borracha dura de 3mm de espessura, com 

alto poder de arraste, cabo de 1,40 cm. 
        

42   31464 CONCHA EM ALUMÍNIO 60 UN     

>Concha em alumínio 12 cm e cabo de 60 cm com encaixe em cuba no cabo. 

unidade.         

43   31467 ESCUMADEIRA 10,5 CM 40 UN     

>Escumadeira em inox medindo 10,5 cm e 30 cm de cabo com gancho. 

unidade.         

44   32398 
PANO DE PRATO, ALGODÇO LISO, ALVEJADO 40X60 
CM 180 UN     

>Pano de prato em algodão liso, alvejado, com bainha, medidas aproximadas 

40x60cm, podendo variar até 5%, gramatura 22 de batida, peso aproximado 
de 200g.Un.         

45   33535 COLHER 25 CM 300 UN     

>Colheres, 25 cm, em aço inox. Unidade.         

46   33652 PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60MTS. 110 FD     

>Papel higi¿nico. extra branco, macio, picotado e gofrado ou texturizado, 

composição 100% fibras celulósicas, folha única, simples. Rolo com 60 m x 
10 cm. un.         

47   33653 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº5 500 UN     

>Vassoura tipo pia¿ava nº 3, com cabo revestido em plástico medindo 

1,20mt, aproximadamente. Unidade.         

48   34339 RODO DE PLASTICO BASE DE 45 CM 350 UN     



>Rodo de plástico, base de 45 cm, borracha dupla dura de 3mm de 

espessura, com alto poder de arraste, cabo de plástico de no mínimo 1,40 m 
de comprimento. Sistema integrado de fixação de cabo e base.         

49   36350 PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 METROS 62 FD     

>Papel higi¿nico branco, macio, gofrado, fabricado com 100 % celulose 

virgem de boa qualidade, alta absorção e resistência ao úmido. Fardo 
contendo 8 unidades de 300 mt de comprimento e 10 cm de largura cada. FD 

        

50   40295 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO TAM 500 ML 24 UN     

>Garrafa Termica de pressao tam 500 ml 
        

51   40296 ISQUEIRO 100 UN     

>Isqueiro         

52   40298 LEITEIRA EM ALUMINIO REFORCADO 2 LT 40 UN     

>Leiteira em aluminio reforcado 2 LT         

53   40314 TOALHA DE ROSTO, 43 X 65 70 UN     

>Toalha de rosto, 43 x 65         

54   40319 
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE - UNID DE 12 L 
CADA 170 UN     

>Balde de plastico resistente - unid de 12 L cada         

55   40320 
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE - UNID DE 05 L 
CADA 90 UN     

>Balde de plastico resistente - unid de 05 L cada         

56   40326 DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY 90 UN     

>Desodorizador de ar em spray - frasco de 400 ML / 286 G         

57   40330 LIMPA VIDROS LIQUIDO 60 FR     

>Limpa vidros liquido, em frasco plastico, frasco com 200 mililitros 
        

58   40331 LIMPADOR COM BRILHO 500 FR     

>Limpador com brilho - Frasco de 750 ML cada         

59   40332 LIMPADOR MULTIUSO 1.200 FR     

>Limpador Multiuso - Frasco de 500 ML cada 
        

60   40339 PAPEL FILME PVC - ROLO COM 30 MT 100 RL     

>Papel Filme PVC - Rolo com 30 MT         

61   40341 PAPEL TOALHA SOCIAL PARA MAOS 400 PCTE     

>Papel Social para maos - Pacote com 02 pecas 
        

62   40342 PEDRA SANITARIA COM REDE PROTETORA 300 UN     

>Pedra Sanitaria com rede protetora 
        

63   40347 
SABAO, EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 05 
UNIDADES 1.200 PCTE     

>Sabao, em barra com 200 gramas, pacote com 05 unidades 
        

64   40348 
SABONETE EM TABLETE, COMUM, COM GLICERINA, 
APROXIMADA. 90 G 260 UN     

>Sabonete em tablete, comum, aproximadamente 90 g 
        

65   40353 VASSOURA DE NYLON 220 UN     

>Vassoura de Nylon 
        



66   40354 VASSOURA DE PELO GROSSO COMUM ANIMAL 140 UN     

>Vassoura de pelo         

67   40370 DESINFETANTE 2 LITROS 1.440 UN     

>Desinfetante 2 Litros         

68   40547 SACO DE ALGODAO ALVEJADO 75 x55 cm 1.500 UN     

>Saco de algodao alvejado 75 x 55 cm         

69   40668 
EMBALAGEM DE PAPEL PARA PIPOCA, CAP. 50G - 
50UN 60 PCTE     

>EMBALAGEM DE PAPEL PARA PIPOCA, CAP. 50G - 50UN 
        

70   40669 
EMBALAGEM DE PLASTICO PARA CACHORRO 
QUENTE - 50UN 900 PCTE     

>EMBALAGEM DE PLASTICO PARA CACHORRO QUENTE - 50UN         

71   41056 
ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE COZINHA 16G, 
ANTIFERRUGEM 1.000 UN     

>ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE COZINHA 16G, ANTIFERRUGEM         

72   41057 
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 
100 UNID 90 CX     

>LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID TAMANHO P         

73   41058 
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 
100 UNID 100 CX     

>LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID - TAMANHO 

M         

74   41059 
LUVAS DE PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 
100 UNID. 100 CX     

>LUVAS DE PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID - TAMANHO G         

75   41060 
SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 38X48 CM - 
EMBALAGEM 100 UNID 6 FD     

>SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 38X48 CM - EMBALAGEM 100 UNID         

76   41061 
LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA NAO 
RECICLAVEL 50 UN     

>LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA NAO RECICLAVEL 30L - RESISTENTE         

77   41062 
LIXEIRAS RECICLAVEL DE PLASTICO E BASE DE 
METAL 10 UN     

>LIXEIRAS RECICLAVEL DE PLASTICO E BASE DE METAL COM SEPARACAO 

PARA PAPEIS, PLASTICO, METAIS E VIDROS COM FORMATO DE BOCA E 
OLHOS.         

78   41063 ESFREGAO PARA LIMPEZA DE CHAO - UNID 70 UN     

>ESFREGAO PARA LIMPEZA DE CHAO - UNID         

79   41064 PAPEL ALUMINIO 45 CM X 4 MT 160 RL     

>PAPEL ALUMINIO 45 CM X 4 MT         

80   41065 WIPER LIMPEZA LEVE LARANJA PICOTADO 30 UN     

>WIPER LIMPEZA LEVE LARANJA PICOTADO WIN 040 SL 5 - COMPOSICAO 

70% VISCOSE 30% POLIESTER ANTIBACTERIA, 33CM LARG. X 300 MT 
COMPR.         

81   41066 SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO 35 CX     

>SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO - FARDO COM 36 UNID. COM 

300G CADA         

82   41067 
PA PARA RECOLHER LIXO, METAL COM CABO 
RESISTENTE 60 UN     

>PA PARA RECOLHER LIXO, METAL COM CABO RESISTENTE DE PLASTICO 

TAMANHO P         



83   41068 
LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL RESISTENTE 8L 
- SEM FURO 70 UN     

>LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL RESISTENTE 8L - SEM FURO         

84   90790 COPO DESCARTAVEL 200 ML 3 CX     

>COPO DESCARTAVEL 200 ML caixa com 3000         

85   90885 
ESPONJA DUAS FACES BACTERICIDA - LAVA 
LOUCAS 800 UN     

>Esponja duas faces bactericida - Lava loucas         

86   91903 
ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE COZINHA 16G, 
ANTIFERRUGEM. 10 FD     

>Esponja de aco. Fardo com 140 unid.         

87   92293 AMACIANTE PARA ROUPAS 160 GL     

>Amaciante liquido de 02 litros - Padrao qualidade: Baby Soft, Fofo, Ipe 
        

88   93500 DETERGENTE 500 ML 5.960 FR     

>DETERGENTE 500 ML         

89   93993 COPO DESCARTAVEL 50 ML 80 PCTE     

>COPO DESCARTAVEL 50 ML - Pacote com 100 unidades 
        

90   94965 ALCOOL HIDRATADO 900 ML 400 CX     

>ALCOOL HIDRATADO 900ml - Cx 12 un         

                                

2. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

2.1 O prazo para entrega parcelada será de 05 dias e a vigência do contrato será de 12 

meses, podendo ser prorrogado em conformidade com a legislação aplicável. 

2.2 A Administração convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos termos e 

para os efeitos do artigo 64 da Lei nº 8.666/93, para firmar o contrato, em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da expedição desta convocação. 

2.3 Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, na forma prevista neste 

instrumento convocatório, a CONTRATANTE, facultativamente, procederá a convocação 

das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o disposto no parágrafo 

segundo do art. 64. 

2.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o contrato, no prazo referido no item 

2.2, caracterizará inadimplência, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 

10% (dez por cento) do valor global da proposta; 

2.5 O Município requisitará os materiais de acordo com as suas necessidades, mediante 

requisições assinadas pelo Secretário Municipal de Educação e os pedidos poderão ser: 

semanal, quinzenal e mensal. 

 



3. DO VALOR ESTIMADO 

3.1 O valor médio estimado para esta contratação, é de R$ 2.830,389,21 

3.2 No preço devem estar computadas todas as despesas com alimentação, estadia, 

transporte de funcionários, combustível, impostos, encargos sociais, tributos, seguros, 

taxas, descontos e demais ônus incidentes sobre o contrato a ser firmado, inclusive a 

entrega parcelada dos produtos no Município. 

3.3 O preço proposto deverá ser compatível com o praticado no mercado. 

 

Luminárias, em 11 de fevereiro de 2016. 

 

 

Alex Tadeu Rezende Andrade 

Pregoeiro 

 



ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A (nome da empresa), CNPJ n.º ______, com sede na _______, neste ato representada 

pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 

nacionalidade,estado civil, profissão e endereço)pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o ___________________________ 

Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 

confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Município de Luminárias, Estado de 

Minas Gerais, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na 

modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos 

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir 

de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 

dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma 

licitação). 

 

Local e data.  

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma(s) 

2) Anexar cópia da carteira de Identidade 



ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Luminárias 

A/C Pregoeiro         

 

Referência: PREGÃO: 05/2016 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste 

ato representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 

cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 05/2016 e no 

inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 



ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

(usar papel timbrado na empresa) 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

Luminárias - Minas Gerais 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por 

_________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto 

no Edital do PREGÃO: 05/2016, após análise do referido instrumento convocatório e tendo 

pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer as mercadorias objeto da 

licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

1. Propomos para o objeto licitado os preços a seguir indicados 

 

Item Lote Código Descrição Quant. 
Un. 

Compra Marca 
V. 
unit V. total 

1   1257 COPO DE VIDRO, 300 ML. 40 UN       

>Copo de vidro. liso, 300 ml. Un.           

2   1298 FACA EM AÇO INOX, DE MESA. 50 UN       

>Faca em aço inox, de mesa, inteiriça, polida e sem rebarbas. un.           

3   1334 GARFO DE MESA, EM AÇO INOXIDAVEL 100 UN       

>Garfo em aço inoxidável, para serviço de mesa. un.           

4   1341 GARRAFA TERMICA 1 LITRO AÇO INOX. 7 UN       

>Garrafa térmica, totalmente em aço inox (corpo, tampa e 

ampola), capacidade 1 litro. Un.           

5   1398 
PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO, CAP. 
20L 10 UN       

>Panela de pressão em aluminio, capacidade 20 litros, com 

válvulas de segurança em silicone, com aliviador de pressão 
interna da panela ao fim do cozimento, tampa com fechamento 
externo. Un.           

6   1400 PAPEL ALUMINIO TAMANHO 30CM X 4M, 30 RL       

>Papel aluminio tamanho 30cm largura x 7,5 mts. comprimento. 

Rolo.           

7   1424 PRATO EM PLÃSTICO FUNDO INFANTIL. 150 UN       

>Prato fundo infantil, em plástico polipropileno 100% injetado, 

sem rebarbas, espessura mínima da parede de 3 mm, 
termo-resistente até 100º C. Un.           

8   1459 VELA PARA FILTRO DE BARRO 30 UN       

>Vela para filtro de barro. un.           

9   4175 MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2". 2 RL       

>Mangueira de borracha (reforçada) tipo PT 500, diâmetro de 

1/2", com bico e esguicho metálicos, para jardim, rolo com 50 
metros. Rolo.           



10   5618 PAPEL TOALHA, 21,2 X 2 2CM, BRANCO. 
100.01

0 UN       

>Papel toalha interfolhado com 2 dobras. Medindo 

aproximadamente 21,5 x 22 cm. Embalagem com 5 pacotes de 
250 toalhas (total de 1.250 folhas). Tonalidade branco. un.           

11   5623 SABONETE LIQUIDO. 1000 ML. 150 LTº       

>Sabonete líquido, 1000 ml. Embalagem em vasilhame plástico 

com tampa de rosca e tampa de vedação. Rotulo com informaçoes 
do fabricante, composição quimica, data de fabricação, prazo de 
validade. OBS1: Apresentar certificado de registro do produto ou a 
isenção do registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará 
Sanitário emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do 
município de origem, que habilita a empresa licitante manter 
com¿rcio ou indústria no ramo de saneantes domissanitários, nos 
termos da Lei Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento 
Dec. 79.094/77, Lei nº 9782/99 e RDC 184/01. l           

12   5627 AGUA SANITARIA - CX 12 UN 250 CX       

>Agua sanitaria. Composição: hipoclorito de sódio, hidroxido de 

sódio, cloreto de sódio e água Teor de cloro ativo entre 2 e 3%, 
embalagem com 1000 ml, embalagem plastica com tampa de 
rosca. Rótulo de indicação do fabricante, data de validade, 
volume, composição química, responsável técnico, registro no 
Ministério da Saúde, indicação de utilização e precaução. 
litro.OBS2: Apresentar certificado de registro do produto ou a 
isenção do registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará 
Sanitário emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do 
município de origem, que habilita a empresa licitante manter 
com¿rcio ou indústria no ramo de saneantes domissanitários, nos 
termos da Lei Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento 
Dec. 79.094/77, Lei nº 9782/99 e RDC 184/01.           

13   5640 
CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO - 
CX 12 UN 132 UN       

>Cera líquida incolor. auto brilho. Composição: Carnaúba, 

parafina, emulgadores, niveladores, umectante, agente fixador de 
brilho, plastificante, conservante, essência e água. Indicação da 
data de fabricação e validade, responsável técnico, registro no 
ministério da saúde. precauções. embalagem com 850 ml. OBS4: 
Apresentar certificado de registro do produto ou a isenção do 
registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará Sanitário 
emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do município de 
origem, que habilita a empresa licitante manter com¿rcio ou 
indústria no ramo de saneantes domissanitários, nos termos da Lei 
Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento Dec. 79.094/77, 
Lei nº 9782/99 e RDC 184/01. un           

14   5645 
CLORO, FRASCO COM 1 LITRO - CX 12 
UN 100 CX       

>Cloro, frasco com 1 litro. 
          

15   5682 
LIMPA VIDROS - FRASCO DE PALSTICO 
DE 500ML 130 FR       

>Limpa vidros. Embalagem: frasco com 1000 ml. Composição 

Quimica: Tensoativo não i¿nico, tensoativo amoni¿nico, am¿nia, 
sequestrante, preservante, alcalinizante, pigmento, perfume, 
água, nonil fenol etoxilado. Indicação de responsável técnico, 
registro no ministério da saúde, data de fabricação e validade. 
Embalagem com 1000ml, com tampa dosadora. Frasco. OBS8: 
Apresentar certificado de registro do produto ou a isenção do 
registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará Sanitário 
emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do município de 
origem, que habilita a empresa licitante manter com¿rcio ou 
indústria no ramo de saneantes domissanitários, nos termos da Lei 
Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento Dec. 79.094/77, 
Lei nº 9782/99 e RDC 184/01.           

16   5727 SABAO EM PO AZUL 1KG 700 KG       



>Sabão em pó azul. Composição: tensoativo anionico 

biodegradável, alcalinizante, perfume, coadjuvante, pigmento, sal 
inorgânico e água. Embalagem saco plástico com 1 quilo, com 
informaçoes do fabricante, data de validade. kg.           

17   5773 
ESPANADOR DE PO. CONFECCIONADA 
COM PENAS 45 UN       

>Espanador de pÓ, confeccionada com penas, com cabo de 

madeira com 33 cm. Unidade.           

18   5780 FLANELA PARA LIMPEZA, 30 X 50CM 70 UN       

>Flanela para limpeza, laranja, 30 X 50cm, com costura nas 

laterais. 100% algodão. un.           

19   5785 PRENDEDOR EM PLASTICO PARA ROUPA 120 DZ       

>Prendedor em plástico para roupa, tamanho padrão domêstico. 

Duzia.           

20   5821 VASSOURA DE PELO DE ANIMAL, 30 CM 100 UN       

>Vassoura de pelo de animal, 30 cm, p¿los das pontas com perfil 

arredondado, próprio para cantos de parede; fixação do cabo com 
sistema de rosca e travamento com pregos ou parafusos, cabo 
lixado com mínimo de 1,20 metros . Un.           

21   5828 
VASSOURA DE SISAL PARA LIMPEZA DE 
TETOS. 29 UN       

>Vassoura de Sisal para limpeza de tetos. Unidade. 
          

22   5981 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 25 MM. 30 UN       

>Cadeado de trava dupla - 25 mm, latéo. un. 
          

23   5984 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 40 MM. 20 UN       

>Cadeado de trava dupla 40 mm, em latéo. un.           

24   5986 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 50 MM. 20 UN       

>Cadeado de trava dupla 50 mm, em latéo. un.           

25   12706 BACIA EM PLáSTICO 3 LITROS 20 UN       

>Bacia plástica,3 litros. Unidade.           

26   13422 
BANDEJA AÇO INOX RETANGULAR , 40 X 
30 CM. 20 UN       

>Bandeja retangular em aço inox, 40 x 30 cm. Un.           

27   13473 
COLHER PARA SOBREMESA, EM AÇO 
INOX. 70 UN       

>Colher em aço inox, para sobremesa. un.           

28   13530 
GARFO PARA SOBREMESA, EM AÇO 
INOXIDAVEL 70 UN       

>Garfo para sobremesa, em aço inoxidável. Unidade.           

29   13536 
JARRA PLáSTICA PARA AGUA,COM 
TAMPA, 2 LITROS 20 UN       

>Jarra de plástico para agua. com tampa. Cor caramelo. 

Capacidade para 2 litros. un           

30   13596 
TABUA EM POLIETILENO BRANCO 
LEITOSO 10 UN       

>Tábua em poietileno branco leitoso, superficie anti-derrapante 

para cortar carne, 60 x 50 x 1,5 cm. Unidade.           

31   16006 
LUVAS LATEX NATURAL PARA LIMPEZA - 
TAMANHO M 100 PAR       

>Luva latex natural 100% para limpeza, com palma áspera, 

forrada, XG, com data de validade. Com Certificado de Aprovação 
(C.A) do MTE, impresso no material juntamente com o nome do 
fabricante. Par.           



32   16206 
SACO PLASTICO 100 LITROS, PRETO, 
0,10MM 330 KG       

>Saco plástico para acondicionamento de resíduo COMUM, saco 

resistente de cor PRETA, confeccionado de polietileno de alta ou 
baixa densidade medindo 75cm Largura x 105cm x 0,10mm 
Espessura, suportando 20kg tendo sua capacidade volum¿trica 
100 litros, tipo COMUM, devem ser confeccionados de acordo com 
as normas da ABNT NBR 9191/2008. Apresentar juntamente com 
a amostra os laudos do IPT ou outro laboratório credenciado pelo 
INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos 
na norma ABNT 9191/2008.            

33   16801 GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33 CM 30 CNT       

>Guardanapo de papel 33 x 33 cm, pacote com 50 un. cento. 
          

34   16825 PANELA EM ALUMINIO C/ TAMPA 30 LTS 20 UN       

>Panela em alumínio reforçado, com tampa, sem emendas, 

capacidade de 30 litros. Un.           

35   23415 
AVENTAL DE NAPA FORRADO, 60 X 80 
CM, BRANCO 100 UN       

>Avental de napa, 60 x 80 cm, branco, adulto, para uso 

domêstico. un.           

36   24497 
SACO PLASTICO 30 LITROS, 0,10 MM, 
AZUL 630 KG       

>Saco plástico 30 litros, azul, espessura 0,10 mm, para 

acondicionamento de lixo, em polietileno. Pacote 100 unidades. 
cento.           

37   24734 SAQUINHO PARA CHUP-CHUP 100 PCTE       

>Saquinho para chup-chup 5 x 23 cm - Pacote com 100 unidades           

38   28939 
LIXEIRA RED 20 LT C/PEDAL 
METáLICO,COR CINZA 40X32 40 UN       

>Lixeira redonda 20 litros com pedal metálico,cor cinza, fabricada 

em processo de retomoldagem sem soldas ou emendas em 
polietileno de alta densidade. Dimensoes 40 cm altura e 32 cm de 
largura (com variação de 5% nas dimensoes para menos ou mais 
na altura e largura). Pedal fabricado em aço 1020 e galvanizado. 
un.           

39   28940 
LIXEIRA RED 30 LT C/PEDAL 
METáLICO,COR CINZA 55X44 40 UN       

>Lixeira redonda 30 litros com pedal metálico,cor cinza, fabricada 

em processo de retomoldagem sem soldas ou emendas em 
polietileno de alta densidade. Dimensoes 55 cm altura e 44 cm de 
largura (com varia¿¿o de 5% nas dimensoes para menos ou mais 
na altura e largura). Pedal fabricado em a¿o 1020 e galvanizado. 
un.           

40   29787 
LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL, 60 
LIT - SEM FURO,SEM TAMPA 80 UN       

>lixeira plastica nao reciclavel, 60 ltr - sem furo, sem tampa 

          

41   31421 RODO DE PLASTICO, BASE 60 CM 250 UN       

>Rodo de plástico, base de 60 cm, borracha dura de 3mm de 

espessura, com alto poder de arraste, cabo de 1,40 cm. 
          

42   31464 CONCHA EM ALUMÍNIO 60 UN       

>Concha em alumínio 12 cm e cabo de 60 cm com encaixe em 

cuba no cabo. unidade.           

43   31467 ESCUMADEIRA 10,5 CM 40 UN       

>Escumadeira em inox medindo 10,5 cm e 30 cm de cabo com 

gancho. unidade.           



44   32398 
PANO DE PRATO, ALGODÇO LISO, 
ALVEJADO 40X60 CM 180 UN       

>Pano de prato em algodão liso, alvejado, com bainha, medidas 

aproximadas 40x60cm, podendo variar até 5%, gramatura 22 de 
batida, peso aproximado de 200g.Un.           

45   33535 COLHER 25 CM 300 UN       

>Colheres, 25 cm, em aço inox. Unidade.           

46   33652 
PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 
60MTS. 110 FD       

>Papel higi¿nico. extra branco, macio, picotado e gofrado ou 

texturizado, composição 100% fibras celulósicas, folha única, 
simples. Rolo com 60 m x 10 cm. un.           

47   33653 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº5 500 UN       

>Vassoura tipo pia¿ava nº 3, com cabo revestido em plástico 

medindo 1,20mt, aproximadamente. Unidade.           

48   34339 RODO DE PLASTICO BASE DE 45 CM 350 UN       

>Rodo de plástico, base de 45 cm, borracha dupla dura de 3mm 

de espessura, com alto poder de arraste, cabo de plástico de no 
mínimo 1,40 m de comprimento. Sistema integrado de fixação de 
cabo e base.           

49   36350 PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 METROS 62 FD       

>Papel higi¿nico branco, macio, gofrado, fabricado com 100 % 

celulose virgem de boa qualidade, alta absorção e resistência ao 
úmido. Fardo contendo 8 unidades de 300 mt de comprimento e 
10 cm de largura cada. FD           

50   40295 
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO TAM 
500 ML 24 UN       

>Garrafa Termica de pressao tam 500 ml 
          

51   40296 ISQUEIRO 100 UN       

>Isqueiro           

52   40298 LEITEIRA EM ALUMINIO REFORCADO 2 LT 40 UN       

>Leiteira em aluminio reforcado 2 LT           

53   40314 TOALHA DE ROSTO, 43 X 65 70 UN       

>Toalha de rosto, 43 x 65           

54   40319 
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE - UNID 
DE 12 L CADA 170 UN       

>Balde de plastico resistente - unid de 12 L cada           

55   40320 
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE - UNID 
DE 05 L CADA 90 UN       

>Balde de plastico resistente - unid de 05 L cada           

56   40326 DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY 90 UN       

>Desodorizador de ar em spray - frasco de 400 ML / 286 G           

57   40330 LIMPA VIDROS LIQUIDO 60 FR       

>Limpa vidros liquido, em frasco plastico, frasco com 200 mililitros 
          

58   40331 LIMPADOR COM BRILHO 500 FR       

>Limpador com brilho - Frasco de 750 ML cada           

59   40332 LIMPADOR MULTIUSO 1.200 FR       

>Limpador Multiuso - Frasco de 500 ML cada 
          

60   40339 PAPEL FILME PVC - ROLO COM 30 MT 100 RL       



>Papel Filme PVC - Rolo com 30 MT           

61   40341 PAPEL TOALHA SOCIAL PARA MAOS 400 PCTE       

>Papel Social para maos - Pacote com 02 pecas 
          

62   40342 
PEDRA SANITARIA COM REDE 
PROTETORA 300 UN       

>Pedra Sanitaria com rede protetora 
          

63   40347 
SABAO, EM BARRA COM 200 GRAMAS, 
PCT COM 05 UNIDADES 1.200 PCTE       

>Sabao, em barra com 200 gramas, pacote com 05 unidades 
          

64   40348 
SABONETE EM TABLETE, COMUM, COM 
GLICERINA, APROXIMADA. 90 G 260 UN       

>Sabonete em tablete, comum, aproximadamente 90 g 
          

65   40353 VASSOURA DE NYLON 220 UN       

>Vassoura de Nylon 
          

66   40354 
VASSOURA DE PELO GROSSO COMUM 
ANIMAL 140 UN       

>Vassoura de pelo           

67   40370 DESINFETANTE 2 LITROS 1.440 UN       

>Desinfetante 2 Litros           

68   40547 SACO DE ALGODAO ALVEJADO 75 x55 cm 1.500 UN       

>Saco de algodao alvejado 75 x55 cm           

69   40668 
EMBALAGEM DE PAPEL PARA PIPOCA, 
CAP. 50G - 50UN 60 PCTE       

>EMBALAGEM DE PAPEL PARA PIPOCA, CAP. 50G - 50UN 
          

70   40669 
EMBALAGEM DE PLASTICO PARA 
CACHORRO QUENTE - 50UN 900 PCTE       

>EMBALAGEM DE PLASTICO PARA CACHORRO QUENTE - 50UN           

71   41056 
ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE 
COZINHA 16G, ANTIFERRUGEM 1.000 UN       

>ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE COZINHA 16G, 

ANTIFERRUGEM           

72   41057 
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO 
- CX COM 100 UNID 90 CX       

>LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID 

TAMANHO P           

73   41058 
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO 
- CX COM 100 UNID 100 CX       

>LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID - 

TAMANHO M           

74   41059 
LUVAS DE PROCEDIMENTO COM TALCO - 
CX COM 100 UNID. 100 CX       

>LUVAS DE PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID - 

TAMANHO G           

75   41060 
SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 
38X48 CM - EMBALAGEM 100 UNID 6 FD       

>SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 38X48 CM - EMBALAGEM 

100 UNID           

76   41061 
LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA NAO 
RECICLAVEL 50 UN       



>LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA NAO RECICLAVEL 30L - 

RESISTENTE           

77   41062 
LIXEIRAS RECICLAVEL DE PLASTICO E 
BASE DE METAL 10 UN       

>LIXEIRAS RECICLAVEL DE PLASTICO E BASE DE METAL COM 

SEPARACAO PARA PAPEIS, PLASTICO, METAIS E VIDROS COM 
FORMATO DE BOCA E OLHOS.           

78   41063 
ESFREGAO PARA LIMPEZA DE CHAO - 
UNID 70 UN       

>ESFREGAO PARA LIMPEZA DE CHAO - UNID           

79   41064 PAPEL ALUMINIO 45 CM X 4 MT 160 RL       

>PAPEL ALUMINIO 45 CM X 4 MT           

80   41065 
WIPER LIMPEZA LEVE LARANJA 
PICOTADO 30 UN       

>WIPER LIMPEZA LEVE LARANJA PICOTADO WIN 040 SL 5 - 

COMPOSICAO 70% VISCOSE 30% POLIESTER ANTIBACTERIA, 
33CM LARG. X 300 MT COMPR.           

81   41066 SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO 35 CX       

>SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO - FARDO COM 36 

UNID. COM 300G CADA           

82   41067 
PA PARA RECOLHER LIXO, METAL COM 
CABO RESISTENTE 60 UN       

>PA PARA RECOLHER LIXO, METAL COM CABO RESISTENTE DE 

PLASTICO TAMANHO P           

83   41068 
LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL 
RESISTENTE 8L - SEM FURO 70 UN       

>LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL RESISTENTE 8L - SEM 

FURO           

84   90790 COPO DESCARTAVEL 200 ML 3 CX       

>COPO DESCARTAVEL 200 ML caixa com 3000           

85   90885 
ESPONJA DUAS FACES BACTERICIDA - 
LAVA LOUCAS 800 UN       

>Esponja duas faces bactericida - Lava loucas           

86   91903 
ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE 
COZINHA 16G, ANTIFERRUGEM. 10 FD       

>Esponja de aco. Fardo com 140 unid.           

87   92293 AMACIANTE PARA ROUPAS 160 GL       

>Amaciante liquido de 02 litros - Padrao qualidade: Baby Soft, 

Fofo, Ipe           

88   93500 DETERGENTE 500 ML 5.960 FR       

>DETERGENTE 500 ML           

89   93993 COPO DESCARTAVEL 50 ML 80 PCTE       

>COPO DESCARTAVEL 50 ML - Pacote com 100 unidades 
          

90   94965 ALCOOL HIDRATADO 900 ML 400 CX       

>ALCOOL HIDRATADO 900ml - Cx 12 un           

 

 

                               VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 
 
 



 

 
2. No preço global estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com o fornecimento dos 

serviços, inclusive tributos, encargos trabalhistas, equipamentos, pessoal, taxas, transportes, 

alimentação, estadia, transporte de funcionários, combustível. 

 

3. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que 

envolvem as mercadorias licitadas, inclusive as entregas parceladas dos produtos no Município. 

 

4. O prazo para execução do contrato será de 12 meses ,podendo ser prorrogado na forma da lei e o 

prazo de entrega parcelada dos produtos será de 05 dias. 

 

5. A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 

assinatura. 

 

6. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para o 

fornecimento dos materiais que integram esta proposta.  

 

 

Data e Local 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Luminárias 

A/C Pregoeiro         

 

Referência: PREGÃO: 05/2016 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 

__________________, neste ato representada por ________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao 

disposto no Edital do Pregão 05/2016, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não 

existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação, encontrando-se, pois, 

em condições de cumprir todas as exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente.  

 

Data e local 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue anexada ao envelope de proposta.  

 

 



ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA 

REFEITÓRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS E A EMPRESA _______, NOS TERMOS SEGUINTES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 DA CONTRATANTE 

1.1.1 - Município de Luminárias, com sede na Rua Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, 

CEP 37.240-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o Nº 18.244.301/0001-26, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Arthur Maia Amaral, brasileiro, solteiro, 

farmacêutico, portador da Carteira de Identidade n° RG M-7.021.588, CPF 031.940.316-51, 

residente e domiciliado nesta cidade na Rua Zilda Furtado Maia, 109, Centro. 

1.2 DA CONTRATADA 

1.2.1 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 

1.3 DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1 O presente contrato decorre do Processo n.º 09/2016 – PREGÃON°. 05/2016 e se 

regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

2.1 O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 

UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL 

FRANCISCO DINIZ E CRECHE ESCOLA VÔ TUCA. 

 



CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1 O valor total do presente contrato é de R$_______ (_______). Consideram-se incluídos 

no valor do contrato quaisquer gastos ou despesas com mão-de-obra, transporte, tributos, 

ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou despesas incidentes desta 

contratação, inclusive entrega no Município dos produtos pedidos parceladamente. 

3.2 Planilha de Quantitativos:  

Item Lote Código Descrição Quant. 
Un. 

Compra Marca 
V. 
unit V. total 

1   1257 COPO DE VIDRO, 300 ML. 40 UN       

>Copo de vidro. liso, 300 ml. Un.           

2   1298 FACA EM AÇO INOX, DE MESA. 50 UN       

>Faca em aço inox, de mesa, inteiriça, polida e sem rebarbas. un.           

3   1334 GARFO DE MESA, EM AÇO INOXIDAVEL 100 UN       

>Garfo em aço inoxidável, para serviço de mesa. un.           

4   1341 GARRAFA TERMICA 1 LITRO AÇO INOX. 7 UN       

>Garrafa térmica, totalmente em aço inox (corpo, tampa e 

ampola), capacidade 1 litro. Un.           

5   1398 
PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO, CAP. 
20L 10 UN       

>Panela de pressão em aluminio, capacidade 20 litros, com 

válvulas de segurança em silicone, com aliviador de pressão 
interna da panela ao fim do cozimento, tampa com fechamento 
externo. Un.           

6   1400 PAPEL ALUMINIO TAMANHO 30CM X 4M, 30 RL       

>Papel aluminio tamanho 30cm largura x 7,5 mts. comprimento. 

Rolo.           

7   1424 PRATO EM PLÃSTICO FUNDO INFANTIL. 150 UN       

>Prato fundo infantil, em plástico polipropileno 100% injetado, 

sem rebarbas, espessura mínima da parede de 3 mm, 
termo-resistente até 100º C. Un.           

8   1459 VELA PARA FILTRO DE BARRO 30 UN       

>Vela para filtro de barro. un.           

9   4175 MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2". 2 RL       

>Mangueira de borracha (reforçada) tipo PT 500, diâmetro de 

1/2", com bico e esguicho metálicos, para jardim, rolo com 50 
metros. Rolo.           

10   5618 PAPEL TOALHA, 21,2 X 2 2CM, BRANCO. 
100.01

0 UN       

>Papel toalha interfolhado com 2 dobras. Medindo 

aproximadamente 21,5 x 22 cm. Embalagem com 5 pacotes de 
250 toalhas (total de 1.250 folhas). Tonalidade branco. un.           

11   5623 SABONETE LIQUIDO. 1000 ML. 150 LTº       

>Sabonete líquido, 1000 ml. Embalagem em vasilhame plástico 

com tampa de rosca e tampa de vedação. Rotulo com informaçoes 
do fabricante, composição quimica, data de fabricação, prazo de 
validade. OBS1: Apresentar certificado de registro do produto ou a 
isenção do registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará 
Sanitário emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do 
município de origem, que habilita a empresa licitante manter 
com¿rcio ou indústria no ramo de saneantes domissanitários, nos           



termos da Lei Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento 
Dec. 79.094/77, Lei nº 9782/99 e RDC 184/01. l 

12   5627 AGUA SANITARIA - CX 12 UN 250 CX       

>Agua sanitaria. Composição: hipoclorito de sódio, hidroxido de 

sódio, cloreto de sódio e água Teor de cloro ativo entre 2 e 3%, 
embalagem com 1000 ml, embalagem plastica com tampa de 
rosca. Rótulo de indicação do fabricante, data de validade, 
volume, composição química, responsável técnico, registro no 
Ministério da Saúde, indicação de utilização e precaução. 
litro.OBS2: Apresentar certificado de registro do produto ou a 
isenção do registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará 
Sanitário emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do 
município de origem, que habilita a empresa licitante manter 
com¿rcio ou indústria no ramo de saneantes domissanitários, nos 
termos da Lei Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento 
Dec. 79.094/77, Lei nº 9782/99 e RDC 184/01.           

13   5640 
CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO - 
CX 12 UN 132 UN       

>Cera líquida incolor. auto brilho. Composição: Carnaúba, 

parafina, emulgadores, niveladores, umectante, agente fixador de 
brilho, plastificante, conservante, essência e água. Indicação da 
data de fabricação e validade, responsável técnico, registro no 
ministério da saúde. precauções. embalagem com 850 ml. OBS4: 
Apresentar certificado de registro do produto ou a isenção do 
registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará Sanitário 
emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do município de 
origem, que habilita a empresa licitante manter com¿rcio ou 
indústria no ramo de saneantes domissanitários, nos termos da Lei 
Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento Dec. 79.094/77, 
Lei nº 9782/99 e RDC 184/01. un           

14   5645 
CLORO, FRASCO COM 1 LITRO - CX 12 
UN 100 CX       

>Cloro, frasco com 1 litro. 
          

15   5682 
LIMPA VIDROS - FRASCO DE PALSTICO 
DE 500ML 130 FR       

>Limpa vidros. Embalagem: frasco com 1000 ml. Composição 

Quimica: Tensoativo não i¿nico, tensoativo amoni¿nico, am¿nia, 
sequestrante, preservante, alcalinizante, pigmento, perfume, 
água, nonil fenol etoxilado. Indicação de responsável técnico, 
registro no ministério da saúde, data de fabricação e validade. 
Embalagem com 1000ml, com tampa dosadora. Frasco. OBS8: 
Apresentar certificado de registro do produto ou a isenção do 
registro, publicado no Diário Oficial da União e Alvará Sanitário 
emitido pela Secretaria de Saúde do Estado ou do município de 
origem, que habilita a empresa licitante manter com¿rcio ou 
indústria no ramo de saneantes domissanitários, nos termos da Lei 
Federal nº 6360 de 29-09-76 e seu regulamento Dec. 79.094/77, 
Lei nº 9782/99 e RDC 184/01.           

16   5727 SABAO EM PO AZUL 1KG 700 KG       

>Sabão em pó azul. Composição: tensoativo anionico 

biodegradável, alcalinizante, perfume, coadjuvante, pigmento, sal 
inorgânico e água. Embalagem saco plástico com 1 quilo, com 
informaçoes do fabricante, data de validade. kg.           

17   5773 
ESPANADOR DE PO. CONFECCIONADA 
COM PENAS 45 UN       

>Espanador de pÓ, confeccionada com penas, com cabo de 

madeira com 33 cm. Unidade.           



18   5780 FLANELA PARA LIMPEZA, 30 X 50CM 70 UN       

>Flanela para limpeza, laranja, 30 X 50cm, com costura nas 

laterais. 100% algodão. un.           

19   5785 PRENDEDOR EM PLASTICO PARA ROUPA 120 DZ       

>Prendedor em plástico para roupa, tamanho padrão domêstico. 

Duzia.           

20   5821 VASSOURA DE PELO DE ANIMAL, 30 CM 100 UN       

>Vassoura de pelo de animal, 30 cm, p¿los das pontas com perfil 

arredondado, próprio para cantos de parede; fixação do cabo com 
sistema de rosca e travamento com pregos ou parafusos, cabo 
lixado com mínimo de 1,20 metros . Un.           

21   5828 
VASSOURA DE SISAL PARA LIMPEZA DE 
TETOS. 29 UN       

>Vassoura de Sisal para limpeza de tetos. Unidade. 
          

22   5981 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 25 MM. 30 UN       

>Cadeado de trava dupla - 25 mm, latéo. un. 
          

23   5984 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 40 MM. 20 UN       

>Cadeado de trava dupla 40 mm, em latéo. un.           

24   5986 CADEADO DE TRAVA DUPLA - 50 MM. 20 UN       

>Cadeado de trava dupla 50 mm, em latéo. un.           

25   12706 BACIA EM PLáSTICO 3 LITROS 20 UN       

>Bacia plástica,3 litros. Unidade.           

26   13422 
BANDEJA AÇO INOX RETANGULAR , 40 X 
30 CM. 20 UN       

>Bandeja retangular em aço inox, 40 x 30 cm. Un.           

27   13473 
COLHER PARA SOBREMESA, EM AÇO 
INOX. 70 UN       

>Colher em aço inox, para sobremesa. un.           

28   13530 
GARFO PARA SOBREMESA, EM AÇO 
INOXIDAVEL 70 UN       

>Garfo para sobremesa, em aço inoxidável. Unidade.           

29   13536 
JARRA PLáSTICA PARA AGUA,COM 
TAMPA, 2 LITROS 20 UN       

>Jarra de plástico para agua. com tampa. Cor caramelo. 

Capacidade para 2 litros. un           

30   13596 
TABUA EM POLIETILENO BRANCO 
LEITOSO 10 UN       

>Tábua em poietileno branco leitoso, superficie anti-derrapante 

para cortar carne, 60 x 50 x 1,5 cm. Unidade.           

31   16006 
LUVAS LATEX NATURAL PARA LIMPEZA - 
TAMANHO M 100 PAR       

>Luva latex natural 100% para limpeza, com palma áspera, 

forrada, XG, com data de validade. Com Certificado de Aprovação 
(C.A) do MTE, impresso no material juntamente com o nome do 
fabricante. Par.           

32   16206 
SACO PLASTICO 100 LITROS, PRETO, 
0,10MM 330 KG       

>Saco plástico para acondicionamento de resíduo COMUM, saco 

resistente de cor PRETA, confeccionado de polietileno de alta ou 
baixa densidade medindo 75cm Largura x 105cm x 0,10mm 
Espessura, suportando 20kg tendo sua capacidade volum¿trica 
100 litros, tipo COMUM, devem ser confeccionados de acordo com 
as normas da ABNT NBR 9191/2008. Apresentar juntamente com 
a amostra os laudos do IPT ou outro laboratório credenciado pelo           



INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos 
na norma ABNT 9191/2008.  

33   16801 GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33 CM 30 CNT       

>Guardanapo de papel 33 x 33 cm, pacote com 50 un. cento. 
          

34   16825 PANELA EM ALUMINIO C/ TAMPA 30 LTS 20 UN       

>Panela em alumínio reforçado, com tampa, sem emendas, 

capacidade de 30 litros. Un.           

35   23415 
AVENTAL DE NAPA FORRADO, 60 X 80 
CM, BRANCO 100 UN       

>Avental de napa, 60 x 80 cm, branco, adulto, para uso 

domêstico. un.           

36   24497 
SACO PLASTICO 30 LITROS, 0,10 MM, 
AZUL 630 KG       

>Saco plástico 30 litros, azul, espessura 0,10 mm, para 

acondicionamento de lixo, em polietileno. Pacote 100 unidades. 
cento.           

37   24734 SAQUINHO PARA CHUP-CHUP 100 PCTE       

>Saquinho para chup-chup 5 x 23 cm - Pacote com 100 unidades           

38   28939 
LIXEIRA RED 20 LT C/PEDAL 
METáLICO,COR CINZA 40X32 40 UN       

>Lixeira redonda 20 litros com pedal metálico,cor cinza, fabricada 

em processo de retomoldagem sem soldas ou emendas em 
polietileno de alta densidade. Dimensoes 40 cm altura e 32 cm de 
largura (com variação de 5% nas dimensoes para menos ou mais 
na altura e largura). Pedal fabricado em aço 1020 e galvanizado. 
un.           

39   28940 
LIXEIRA RED 30 LT C/PEDAL 
METáLICO,COR CINZA 55X44 40 UN       

>Lixeira redonda 30 litros com pedal metálico,cor cinza, fabricada 

em processo de retomoldagem sem soldas ou emendas em 
polietileno de alta densidade. Dimensoes 55 cm altura e 44 cm de 
largura (com varia¿¿o de 5% nas dimensoes para menos ou mais 
na altura e largura). Pedal fabricado em a¿o 1020 e galvanizado. 
un.           

40   29787 
LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL, 60 
LIT - SEM FURO,SEM TAMPA 80 UN       

>lixeira plastica nao reciclavel, 60 ltr - sem furo, sem tampa 

          

41   31421 RODO DE PLASTICO, BASE 60 CM 250 UN       

>Rodo de plástico, base de 60 cm, borracha dura de 3mm de 

espessura, com alto poder de arraste, cabo de 1,40 cm. 
          

42   31464 CONCHA EM ALUMÍNIO 60 UN       

>Concha em alumínio 12 cm e cabo de 60 cm com encaixe em 

cuba no cabo. unidade.           

43   31467 ESCUMADEIRA 10,5 CM 40 UN       

>Escumadeira em inox medindo 10,5 cm e 30 cm de cabo com 

gancho. unidade.           

44   32398 
PANO DE PRATO, ALGODÇO LISO, 
ALVEJADO 40X60 CM 180 UN       



>Pano de prato em algodão liso, alvejado, com bainha, medidas 

aproximadas 40x60cm, podendo variar até 5%, gramatura 22 de 
batida, peso aproximado de 200g.Un.           

45   33535 COLHER 25 CM 300 UN       

>Colheres, 25 cm, em aço inox. Unidade.           

46   33652 
PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 
60MTS. 110 FD       

>Papel higi¿nico. extra branco, macio, picotado e gofrado ou 

texturizado, composição 100% fibras celulósicas, folha única, 
simples. Rolo com 60 m x 10 cm. un.           

47   33653 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº5 500 UN       

>Vassoura tipo pia¿ava nº 3, com cabo revestido em plástico 

medindo 1,20mt, aproximadamente. Unidade.           

48   34339 RODO DE PLASTICO BASE DE 45 CM 350 UN       

>Rodo de plástico, base de 45 cm, borracha dupla dura de 3mm 

de espessura, com alto poder de arraste, cabo de plástico de no 
mínimo 1,40 m de comprimento. Sistema integrado de fixação de 
cabo e base.           

49   36350 PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 METROS 62 FD       

>Papel higi¿nico branco, macio, gofrado, fabricado com 100 % 

celulose virgem de boa qualidade, alta absorção e resistência ao 
úmido. Fardo contendo 8 unidades de 300 mt de comprimento e 
10 cm de largura cada. FD           

50   40295 
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO TAM 
500 ML 24 UN       

>Garrafa Termica de pressao tam 500 ml 
          

51   40296 ISQUEIRO 100 UN       

>Isqueiro           

52   40298 LEITEIRA EM ALUMINIO REFORCADO 2 LT 40 UN       

>Leiteira em aluminio reforcado 2 LT           

53   40314 TOALHA DE ROSTO, 43 X 65 70 UN       

>Toalha de rosto, 43 x 65           

54   40319 
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE - UNID 
DE 12 L CADA 170 UN       

>Balde de plastico resistente - unid de 12 L cada           

55   40320 
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE - UNID 
DE 05 L CADA 90 UN       

>Balde de plastico resistente - unid de 05 L cada           

56   40326 DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY 90 UN       

>Desodorizador de ar em spray - frasco de 400 ML / 286 G           

57   40330 LIMPA VIDROS LIQUIDO 60 FR       

>Limpa vidros liquido, em frasco plastico, frasco com 200 mililitros 
          

58   40331 LIMPADOR COM BRILHO 500 FR       

>Limpador com brilho - Frasco de 750 ML cada           

59   40332 LIMPADOR MULTIUSO 1.200 FR       

>Limpador Multiuso - Frasco de 500 ML cada 
          

60   40339 PAPEL FILME PVC - ROLO COM 30 MT 100 RL       

>Papel Filme PVC - Rolo com 30 MT           

61   40341 PAPEL TOALHA SOCIAL PARA MAOS 400 PCTE       



>Papel Social para maos - Pacote com 02 pecas 
          

62   40342 
PEDRA SANITARIA COM REDE 
PROTETORA 300 UN       

>Pedra Sanitaria com rede protetora 
          

63   40347 
SABAO, EM BARRA COM 200 GRAMAS, 
PCT COM 05 UNIDADES 1.200 PCTE       

>Sabao, em barra com 200 gramas, pacote com 05 unidades 
          

64   40348 
SABONETE EM TABLETE, COMUM, COM 
GLICERINA, APROXIMADA. 90 G 260 UN       

>Sabonete em tablete, comum, aproximadamente 90 g 
          

65   40353 VASSOURA DE NYLON 220 UN       

>Vassoura de Nylon 
          

66   40354 
VASSOURA DE PELO GROSSO COMUM 
ANIMAL 140 UN       

>Vassoura de pelo           

67   40370 DESINFETANTE 2 LITROS 1.440 UN       

>Desinfetante 2 Litros           

68   40547 SACO DE ALGODAO ALVEJADO 75 x55 cm 1.500 UN       

>Saco de algodao alvejado 75 x55 cm           

69   40668 
EMBALAGEM DE PAPEL PARA PIPOCA, 
CAP. 50G - 50UN 60 PCTE       

>EMBALAGEM DE PAPEL PARA PIPOCA, CAP. 50G - 50UN 
          

70   40669 
EMBALAGEM DE PLASTICO PARA 
CACHORRO QUENTE - 50UN 900 PCTE       

>EMBALAGEM DE PLASTICO PARA CACHORRO QUENTE - 50UN           

71   41056 
ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE 
COZINHA 16G, ANTIFERRUGEM 1.000 UN       

>ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE COZINHA 16G, 

ANTIFERRUGEM           

72   41057 
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO 
- CX COM 100 UNID 90 CX       

>LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID 

TAMANHO P           

73   41058 
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO 
- CX COM 100 UNID 100 CX       

>LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID - 

TAMANHO M           

74   41059 
LUVAS DE PROCEDIMENTO COM TALCO - 
CX COM 100 UNID. 100 CX       

>LUVAS DE PROCEDIMENTO COM TALCO - CX COM 100 UNID - 

TAMANHO G           

75   41060 
SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 
38X48 CM - EMBALAGEM 100 UNID 6 FD       

>SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 38X48 CM - EMBALAGEM 

100 UNID           

76   41061 
LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA NAO 
RECICLAVEL 50 UN       

>LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA NAO RECICLAVEL 30L - 

RESISTENTE           

77   41062 
LIXEIRAS RECICLAVEL DE PLASTICO E 
BASE DE METAL 10 UN       



>LIXEIRAS RECICLAVEL DE PLASTICO E BASE DE METAL COM 

SEPARACAO PARA PAPEIS, PLASTICO, METAIS E VIDROS COM 
FORMATO DE BOCA E OLHOS.           

78   41063 
ESFREGAO PARA LIMPEZA DE CHAO - 
UNID 70 UN       

>ESFREGAO PARA LIMPEZA DE CHAO - UNID           

79   41064 PAPEL ALUMINIO 45 CM X 4 MT 160 RL       

>PAPEL ALUMINIO 45 CM X 4 MT           

80   41065 
WIPER LIMPEZA LEVE LARANJA 
PICOTADO 30 UN       

>WIPER LIMPEZA LEVE LARANJA PICOTADO WIN 040 SL 5 - 

COMPOSICAO 70% VISCOSE 30% POLIESTER ANTIBACTERIA, 
33CM LARG. X 300 MT COMPR.           

81   41066 SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO 35 CX       

>SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO - FARDO COM 36 

UNID. COM 300G CADA           

82   41067 
PA PARA RECOLHER LIXO, METAL COM 
CABO RESISTENTE 60 UN       

>PA PARA RECOLHER LIXO, METAL COM CABO RESISTENTE DE 

PLASTICO TAMANHO P           

83   41068 
LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL 
RESISTENTE 8L - SEM FURO 70 UN       

>LIXEIRA PLASTICA NAO RECICLAVEL RESISTENTE 8L - SEM 

FURO           

84   90790 COPO DESCARTAVEL 200 ML 3 CX       

>COPO DESCARTAVEL 200 ML caixa com 3000           

85   90885 
ESPONJA DUAS FACES BACTERICIDA - 
LAVA LOUCAS 800 UN       

>Esponja duas faces bactericida - Lava loucas           

86   91903 
ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL DE 
COZINHA 16G, ANTIFERRUGEM. 10 FD       

>Esponja de aco. Fardo com 140 unid.           

87   92293 AMACIANTE PARA ROUPAS 160 GL       

>Amaciante liquido de 02 litros - Padrao qualidade: Baby Soft, 

Fofo, Ipe           

88   93500 DETERGENTE 500 ML 5.960 FR       

>DETERGENTE 500 ML           

89   93993 COPO DESCARTAVEL 50 ML 80 PCTE       

>COPO DESCARTAVEL 50 ML - Pacote com 100 unidades 
          

90   94965 ALCOOL HIDRATADO 900 ML 400 CX       

>ALCOOL HIDRATADO 900ml - Cx 12 un           

                                

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1 O prazo para entrega dos pedido parcelados será de 05 dias e a vigência do contrato será 

de 12 meses após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na foma da Lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 



5.1 O faturamento será efetuado mensalmente a cada período de 30 (trinta) dias, 

juntando-se todas as requisições de fornecimento daquele mês. As notas fiscais com as 

requisições deverão ser apresentadas à Prefeitura Municipal, cujo responsável conferirá, 

dará o aceite nas mesmas e enviará para o setor competente que providenciará o processo 

para pagamento. 

5.2 O pagamento de cada nota fiscal será realizado em até 30 dias, contado do aceite da 

nota fiscal, ou seja, é preciso que a nota tenha sido aprovada (tenha o “visto”) do 

responsável. 

5.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

5.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 Os recursos orçamentários necessários para a execução do presente Contrato, são 

aqueles provenientes do orçamento do município, por conta das seguintes rubricas:  

 

02.12.01.12.361.0125.2.033.3390.30.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO 
FUNDAMENTAL 25% 

02.12.01.12.365.0125.2.136.3390.30.00 MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL 25% 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 

obrigações da Contratada: 

7.1.1 Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais especificados no presente 

contrato, observadas as condições fixadas na proposta comercial. 

7.1.2 Responsabilizar-se por todo o ônus e obrigações decorrentes da legislação social, 

previdenciária, fiscal e comercial, que se relacionem direta ou indiretamente com o objeto 

deste Contrato, como também todos os encargos e tributos que direta ou indiretamente 

incidam sobre o presente, atendidos os § 5º do art. 65 da Lei 8.666/93; 

7.1.3 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao 



contratante ou a terceiros. 

7.1.4 Manter, durante toda a execução do presente contrato, a regularidade perante a 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal. 

7.1.5 Manter, com vistas à execução do contrato, a mesma equipe técnica indicada na 

proposta comercial. 

7.1.6 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários do valo inicial atualizado do Contrato, de conformidade com o artigo 

65, § 1º, da Lei 8.666/93; 

7.1.7 Arcar com o ônus das multas e penalidades decorrentes do não cumprimento de 

obrigações legais, regulamentares contratuais; 

7.1.8 Arcar com as despesa de alimentação, estadia, transporte de funcionários e 

combustível. 

7.2 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto 

deste contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 

obrigações da Contratante: 

8.1.1 Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante 

a entrega de Nota Fiscal. 

8.1.2 Fiscalizar a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – REGRAS GERAIS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1 Qualquer modificação de forma ou quantidade, acréscimos ou reduções, dos serviços 

objeto deste contrato, poderá ser determinada pelo Município de Luminárias mediante 

assinatura de Termos Aditivos. 

9.2 A Contratante requisitará o fornecimento dos materiais de acordo com as suas 

necessidades, mediante requisições assinadas pelo Secretário municipal de Educação ou 

outras pessoas por estes delegada. 

9.3 A relação das pessoas autorizadas a assinar as requisições poderá ser alterada pelo 

Contratante, que fica obrigada a comunicar tal fato, por escrito, à Contratada.  

9.4 O instrumento convocatório da licitação e todos os seus anexos são parte integrante 



desta contratação, incluída a proposta comercial da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

10.1 Compete ao Secretário Municipal de Educação a fiscalização e acompanhamento do 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da Contratada, ficando à mesma, garantida defesa prévia, sujeita às seguintes 

penalidades: 

11.1.1 Advertência. 

11.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo 

Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV; 

11.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Luminárias 

pelo prazo de 02 (dois) anos; 

11.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

na forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 

Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da 

referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito 

pelo Município. 

11.2 Na hipótese de a contratada não prestar o serviço nas condições estabelecidas, 

sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, independentemente 

da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

11.3 Pelo atraso injustificado no início da prestação do serviço especificado no presente 

contrato ou na entrega dos serviços contratados será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos 

por cento) por cada dia de atraso, calculada sobre o valor total contrato, bem como a multa 

prevista no item acima. 

11.4 As multas lançadas pelo Município de Luminárias com base nos itens acima serão 

deduzidas diretamente dos créditos que a Contratada tiver em razão da presente licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 



12.1 A rescisão do presente contrato poderá ser: 

12.1.1 Determinada por ato motivado da Administração; 

12.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

12.1.3 Judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INDENIZAÇÃO 

13.1 No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada até que se 

apurem eventuais perdas e danos. Efetivada a rescisão, à Contratada caberá receber o valor 

dos materiais fornecidos até a data da eventual rescisão, observado o disposto o item 12.1.2. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Lavras para dirimir quaisquer dúvidas referentes a 

este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.  

 

Por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 

instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma 

para um só efeito. 

 

Prefeitura Municipal de Luminárias, _______. 

 

Prefeito Municipal  

 

Nome 

Representante da Contratada 

VISTO: 

Observando a legalidade do presente, de acordo com as cláusulas acima. 

Procuradoria e Consultoria. Jurídica. 

_________________________________________________________________________

_____________ 

 



 

NOTA TÉCNICA DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PAL Nº. 09/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.  05/2016 

 

 

Vêm a esta assessoria jurídica, para exame e aprovação, o edital e minuta do contrato, com 

vistas à deflagração do procedimento licitatório destinado a seleção para futura contratação 

de empresa para Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 

UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO PARA ATENDER A ESCOLA E CRECHE 

MUNICIPAL. 

 

Os textos analisados, sob o ângulo jurídico-formal, guardam conformidade com as 

exigências legais preconizadas para os instrumentos da espécie, em especial as Leis Nº 

10.520/2002, 8.666/93 e suas posteriores alterações.  

 

Diante do exposto, manifesto-me pela APROVAÇÃO, fazendo-os retornar à Comissão 

Permanente de Licitação para as providências necessárias ao regular andamento do feito. 

 

         Prefeitura Municipal de Luminárias, 11 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Isabela Sacramento Martins de Castro 

Procuradora Municipal – OAB/MG 104.681 


