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AVISOS IMPORTANTES 
 

INSTRUÇÕES PARA CADASTRO NO SISTEMA SH3 

1. Para iniciar o cadastro no sistema eletrônico de pregão, será necessário o registro do fornecedor 

(EMPRESA) e seus respectivos representantes, conforme segue: 

a) Acessar o painel pregão eletrônico em http://pregao.luminarias.mg.gov.br;  

b) Selecionar a opção (ENTRAR), caso não possua acesso, escolher a opção: ainda não tenho cadastro, 

assim, será direcionado para a página http://luminarias.pregaonet.com.br/. Feito isto, preencher os dados 

necessários e incluir os documentos solicitados pelo sistema.  

OBS: Lembrando que nesse primeiro momento o cadastro será referente à empresa (fornecedor). 

c) Após a finalização do cadastro principal (FORNECEDOR), fazer o login para acessar o sistema; 

d) Em seguida preencher o nome e e-mail do representante (USUÁRIO) que irá dar andamento no sistema, 

automaticamente um CONVITE será enviado para o e-mail informado, para que o representante 

(USUÁRIO) faça a inclusão das informações necessárias e inicie a operacionalização do sistema. 

OBS: Sempre que a empresa quiser cadastrar um novo usuário (representante para Sessão), será 

necessário fazer o login: com a opção Fornecedor, CNPJ e senha.  

 

ATENÇÃO 
Para CADASTRAR A PROPOSTA e enviar a documentação o representante da empresa deverá logar com 

a opção Usuário/representante, utilizando o CPF e Senha, pois, é com este perfil que será 

anexada a documentação, PREENCHIDA A PROPOSTA e enviados os lances eletrônicos da empresa que 

o credenciou.  

 

Havendo dúvidas o interessado poderá contatar o Setor de Licitações pelo telefone 

(35) 3226-1198. Em caso de ligação é importante que o licitante evite se 

identificar ou identificar a empresa, assegurando, assim, o relevante sigilo de sua 

participação na licitação.  

 

AVISO IMPORTANTE SOBRE EMPATE E SORTEIO DE ITEM 
 

Alguns licitantes tem se equivocado nos lances empatados. Quando dois ou mais licitantes cotarem o 

item no mesmo valor e nenhum fizer oferta, o sistema sorteará o item automaticamente. Ocorre que 

alguns licitantes têm reclamado que não sabia que o item estava empatado. Para se evitar isso, fique 

atento a seguinte dica: 

 

ao notar que seu item não foi coberto pelo concorrente, verifique se ele está empatado. Para isso, basta 

clicar sobre o item/lance e conferir se não há outras ofertas cadastradas no mesmo item. Constando o 

empate e querendo evitar o sorteio, basta desempatar o item, dando seu lance.  
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022. 
 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Luminárias, inscrito no CNPJ 

18.244.301/0001-26, por meio do Departamento de Licitações, sediado na Rua Coronel Diniz, nº 172, 

Centro, CEP 37 240-000, na cidade de Luminárias-MG, realizará licitação, para registro de preços, na 

modalidade PREGÃO, na FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento de MENOR PREÇO 

UNITÁRIO (por item), nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 85, 

de 12 de novembro de 2021 (que instituiu o Pregão na forma eletrônica), da Lei Complementar n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, Lei Complementar 147/14, Lei Complementar 155/16, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. O pregão será conduzido 

pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº 082/2021. 

 

Data da sessão: 03/10/2022 

Horário de início da Sessão: 13:30 

Local/Link da sessão eletrônica: http://luminarias.pregaonet.com.br/ 

Fim do recebimento de documentação e proposta: 13:29:59 do dia 03/10/2022 

Iniciada a Sessão não se admitirá recebimento de proposta e documentação. 

 

 

DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para futura e 

eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) em atendimento a Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário por item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas com a aquisição do objeto ora licitado correrão à conta das Dotações 

Orçamentárias abaixo elencadas:  

Ficha 00118- 02.005.002.04.128.0402.1.025.4.4.90.52.00- fontes 100 e 192; 

Ficha 00127- 02.005.002.04.128.0402.2.026.3.3.90.30.00- fonte 100; 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico que permite a participação dos interessados na modalidade 

licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que 

por terceiros. 

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema SH3 

Informática Ltda., devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção. 

3.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar a desclassificação no momento da 

habilitação. 

 

INSTRUÇÕES PARA CADASTRO NO SISTEMA SH3 

 

3.5. Para iniciar o cadastro no sistema eletrônico de pregão, será necessário o registro do fornecedor 

(EMPRESA) e seus respectivos representantes, conforme segue: 

a) Acessar o painel pregão eletrônico em http://luminarias.pregaonet.com.br/. 

b)  Selecionar a opção (ENTRAR), caso não possua acesso, escolher a opção (ainda não tenho cadastro, 

assim, será direcionado para a página http://luminarias.pregaonet.com.br/). Feito isto, preencher os dados 

necessários e incluir os documentos solicitados pelo sistema.  

OBS: Lembrando que nesse primeiro momento o cadastro será referente à empresa (fornecedor). 

c) Após a finalização do cadastro principal (FORNECEDOR), fazer o login para acessar o sistema; 

d) Em seguida preencher o nome e e-mail do representante (USUÁRIO) que irá dar andamento no sistema, 

automaticamente um CONVITE será enviado para o e-mail informado, para que o representante 

(USUÁRIO) faça a inclusão das informações necessárias e inicie a operacionalização do sistema. 

OBS: Sempre que a empresa quiser cadastrar um novo usuário (representante para Sessão), será 

necessário fazer o login: com a opção Fornecedor, CNPJ e senha.  

Para CADASTRAR A PROPOSTA e enviar a documentação o representante da empresa deverá logar com 

a opção Usuário/representante, utilizando o CPF e Senha, pois, é com este perfil que será 

anexada a documentação, PREENCHIDA A PROPOSTA e enviados os lances eletrônicos da empresa que 

o credenciou. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS. 
4.2. Os licitantes deverão utilizar o sistema SH3 Informática Ltda, para apresentar a documentação de 

habilitação, ofertar a proposta e enviar seus lances. 

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no Artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para 
o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 
2006.  
4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

http://luminarias.pregaonet.com.br/
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4.4.2. Que não atendam às condições deste edital e seu(s) anexo(s); 

4.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da lei nº 8.666, de 1993; 

4.4.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.4.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.4.7. Empresas que não cumprem os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro 2006 e as licitantes vedadas pelo § 4º do art. 3º da mesma lei. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “SIM” ou “NÃO” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.5.1. Termo/declaração de aceite, nos termos do art. 26, § 4º do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, qual declara não existir impedimento para se habilitar na presente licitação e cumpri todas 

as exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema SH3, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 

a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de acesso à área do usuário indicado pelo fornecedor no sistema SH3. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da 

LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR/ANEXAR A SUA PROPOSTA FORMAL (JUNTO À 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), conforme modelo contido no Anexo IV do Edital e 

preencherá de forma idêntica o sistema eletrônico com os seguintes campos: 

6.1.2. Valor unitário do item, a MARCA e o MODELO do produto (quando for o caso); 

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações iguais ou similares à especificação do 

Termo de Referência.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na entrega e no 

fornecimento dos produtos. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na negociação final, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

6.5.1. A proposta que não constar a validade será considerada automaticamente válida por 60 (sessenta) 

dias. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local/link indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo menor preço unitário por item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 1,00 (um real). 

O MODO DE DISPUTA ADOTADO “ABERTO” 

 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esse prazo, o 

sistema realiza prorrogações automáticas, quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos, inclusive 

no caso lances intermediários. 

7.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe do pregão, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 

da obtenção do melhor preço. 

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  
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7.13 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.16. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

7.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 

7.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666 de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.19.1. No país;  

7.19.2. Por empresas brasileiras;  

7.19.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e  

7.19.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.20. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou 

os lances empatados.  

7.20.1. Para o licitante saber se o item está empatado, basta clicar sobre o item/lance e verificar se 

houve outra proposta de valor igual ao seu.   

7.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

7.21.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  

7.21.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos.   
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado ou que apresentar comprovadamente preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preço unitário simbólico, irrisório ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
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8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) úteis, a contar do momento do 

comunicado, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1.  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 

no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.5.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante ou procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de laudos técnicos, catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.3. Inicialmente, Pregoeiro poderá consultar, via internet, as marcas e os modelos classificados em 

primeiro lugar a fim de constatação de pleno atendimento das especificações exigidas. Caso não seja 

possível verificar as especificações por meio desta consulta, exigirá da primeira colocada e 

sucessivamente, catálogo ou amostra nos termos do subitem 8.5.4 abaixo. 

8.5.4.  Havendo dúvida quanto ao atendimento do produto em relação às exigências editalícias, o pregoeiro 

poderá solicitar folheto técnico ou foto ou consulta em site do fabricante ou vendedor ou outro 

documento idôneo que comprove as especificações exigidas no item, podendo estipular um prazo de 10 

minutos à (duas) 02 horas. Persistindo a dúvida, será exigida apresentação de Amostras nos termos dos 

subitens abaixo.  

 

8.5.5. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade 

e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o 

licitante classificado em primeiro lugar apresente AMOSTRA, sob pena de não aceitação da proposta, no 

local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados a partir do primeiro dia posterior a recebimento 

da solicitação. 

8.5.5.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes. 

8.5.5.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.5.5.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 

Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do 

licitante será recusada. 

8.5.5.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 

analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 

verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 

constantes no Termo de Referência.  

8.5.5.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo 

ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a 

ressarcimento. 

8.5.5.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 

pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias corridos, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, 

sem direito a ressarcimento. 

8.5.5.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 

perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);   

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

d) Lista de empresas impedidas ou suspensas de participar de licitações com a administração pública do 

Município de Luminárias. 

9.1.1.  Para a consulta de licitante pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, 

“b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes (enviada/anexada em 

formato digital no sistema SH3) será verificada para análise de pleno cumprimento das exigências editalícias. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) úteis, a contar do momento do 

comunicado, sob pena de inabilitação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação em formato digital 

relacionada nos itens abaixo, para fins de habilitação.  

9.8. Os licitantes poderão substituir os documentos exigidos neste edital para habilitação pelo SICAF 

(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) do Governo Federal, CAGEF (Cadastro Geral de 

Fornecedores) do Estado de Minas Gerais ou Certificado de Registro Cadastral do Município de 

Luminárias, desde que o cadastro esteja vigente e conste a documentação apresentada e suas respectivas 

validades (quando se tratar de documento vencível). 

 

9.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou, 

9.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; ou, 

9.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; ou, 

9.9.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; ou, 

9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; ou, 

9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; ou, 

9.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

ou 

9.9.8. Outro documento legalmente aceito no país que comprove a constituição da empresa. 

9.9.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou do documento de 

consolidação respectiva; 

9.9.10. O instrumento a ser apresentado acima será pertinente à constituição de cada empresa ou sociedade. 

9.9.11. Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa devidamente autenticada; 

 

 

9.10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

9.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.10.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão de Débitos Relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União), mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.10.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.10.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão negativa ou positiva de Débitos Trabalhistas - TST, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.10.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre - Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa 

do Estado; 

9.10.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre - Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa 

Municipal; 

9.10.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10.1.1. - Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 

11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou 

que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

10.1.2. - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

10.1.2.1. - No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

10.1.2.2. - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

10.1.2.3. - É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social; 

10.1.2.4. - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 

11.1. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.1.1. - O licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado emitido por entidade de direito público 

ou privado comprovando que a empresa licitante  forneceu produtos e/ou serviços compatíveis com o objeto 

do presente certame; 

11.1.2. - O atestado a que se refere o subitem  11.1.1 deverá conter no mínimo as seguintes informações: 

11.1.2.1. - Produtos e/ou serviços fornecidos e em qual período; 

11.1.2.2. - Clara identificação do emitente, visando realização de possíveis diligências; 

11.1.2.3. - Manifestação quanto a qualidade dos produtos e/ou serviços fornecidos. 

11.2. - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
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atenda a todas as demais exigências do edital. 

11.2.1. - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

11.3. - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

11.4. - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 

fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

11.5. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

11.6. - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

11.7. - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

seguintes da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

11.8. - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

12. DECLARAÇÕES: 

12.1. As licitantes deverão apresentar as seguintes declarações (conforme Modelo contido no Anexo 

III) do Edital: 

12.2. Declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

12.3. As licitantes deverão apresentar as seguintes declarações (conforme Modelo contido no Anexo 

III) do Edital: 

a) Declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

 

12.4. As licitantes deverão apresentar as seguintes declarações (conforme Modelo contido no Anexo 

III) do Edital: 
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12.5. As licitantes deverão apresentar as seguintes declarações (conforme Modelo contido no Anexo 

III) do Edital: 

12.6. Declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

12.7. Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. 

12.8. Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

12.9. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao a este pregão. 

12.10. Declara, sob as penas da Lei, que a empresa não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os 

requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

12.11. Declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

12.12. Declara, para fins do disposto neste Edital de Pregão Eletrônico, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente por 

nós e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste Pregão Eletrônico, não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico, não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

deste Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura 

Municipal de Luminárias antes da abertura oficial das propostas; e 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

12.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 
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12.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

12.14. A licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

12.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 

fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

12.18. havendo inabilitação, haverá nova verificação pelo sistema, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

12.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

13. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO 

13.1. Havendo dúvida quanto à autenticidade de qualquer documento exigido neste instrumento, cuja 

autenticação não se dá por meio eletrônico/site/internet, o Pregoeiro exigirá que a licitante apresente o 

documento em original ou cópia autenticada em cartório, em uma das formas a seguir: 

a) encaminhar o documento em original ou cópia autenticada em cartório, por meio de serviço de entrega 

(Correios ou outro) no prazo máximo de 02 (dois) úteis, a contar do primeiro dia posterior à data de término 

da sessão eletrônica. A não postagem da documentação ensejará a inabilitação da empresa licitante e 

aplicação das penalidades e sanções cabíveis.  

b) encaminhar o documento cópia autenticada digitalmente para o e-mail: licitacaoluminarias@gmail.com 

ou por meio de serviço de entrega (Correios ou outro), no prazo máximo de 02 (dois) úteis, a contar do 

primeiro dia posterior à data de término da sessão eletrônica.  

c) Comparecer, no prazo máximo de 02 (dois) úteis, a contar do primeiro dia posterior à data de término da 

sessão eletrônica, a sala de licitações (Rua Coronel Diniz, 172 – Centro, na cidade de Luminárias) portando o 

documento original, para que o agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, 

ateste a autenticidade do mesmo. 

13.1.1. O licitante quando se utilizar do serviço de entrega/postagem (Correios ou outro) deverá encaminhar 

ao município, no prazo estipulado acima, o comprovante de rastreio e postagem. 

13.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado nas alíneas a, b, c e d, ensejará a inabilitação da empresa 

licitante e aplicação das penalidades e sanções cabíveis. 

13.1.3. O documento a ser entregue ao município deverá ser o original ou cópia autenticada fiel do 

documento que originou aquele apresentado na sessão eletrônica. Portanto, a tentativa de substituir a 

documentação apresentada na sessão, ensejará a inabilitação da empresa licitante e aplicação das penalidades 

e sanções cabíveis. 

13.1.4. A possibilidade de o licitante autenticar seu documento em data posterior ao término da sessão 

eletrônica, não o isenta da obrigatoriedade de apresentar a documentação exigida no edital. 
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13.1.5. A documentação a ser autenticado deverá ser encaminhado para o Setor de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Luminárias, situado a Rua Coronel Diniz, 172 -  Centro, Luminárias-MG, CEP: 37.240-000. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido prazo mínimo de 30 (trinta) 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

14.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 

à defesa de seus interesses. 

14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar a ata de registro de preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos nos documentos da empresa 

apresentados na sessão, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade superior, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-

se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o Município de Luminárias para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
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correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 

transcurso, e desde que devidamente aceito. 

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

19. DO PAGAMENTO 

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

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. As regras acerca das multas, penalidades e sanções são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacaoluminarias@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço a Rua Coronel Diniz, nº 

172 – Centro, na cidade de Luminárias-MG, Departamento de Licitações. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 

dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 
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22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros e falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

22.5. Caso o licitante apresente a marca do produto e se esqueça de apresentar o modelo ou apresente o 

modelo e não apresente a marca, o pregoeiro poderá solicitar que o mesmo declare qual a marca/modelo a ser 

fornecido e poderá validar a declaração para se registrar, desde que a marca ou modelo declarado cumpram 

as especificações exigidas no edital. Esta situação não se aplica quando o licitante deixar de apresentar marca 

e modelo simultaneamente, caso em que caberá a desclassificação da empresa no item.  

22.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

22.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.luminarias.mg.gov.br, 

podendo ser consultado com o preenchimento dos campos pesquisa no endereço 

http://pregao.luminarias.mg.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Prédio da Prefeitura 

Municipal – Rua Coronel Diniz, nº 172, Centro, na cidade de Luminárias, nos dias úteis, no horário das 08h 

às 11h00 e 13h às 17h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 

22.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.13.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.13.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

22.13.3. ANEXO III – Modelo de Declarações;  

22.13.4. Anexo IV – Modelo de Proposta. 

 

 

 

Município de Luminárias, 20 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Glener Lorans da Silva Carvalho  

Pregoeiro 

 

http://www.luminarias.mg.gov.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

REF.  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022   

PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2022  

REGISTRO DE PREÇOS 

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de 

proteção individual (EPI) em atendimento a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 

2. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
2.1. O custo estimado da contratação é de R$158.613,38 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e treze 

reais e trinta e oito centavos). 

 

2.3. O item cuja MARCA não é suficiente para identificar o produto, o licitante deverá preencher também o 

MODELO do produto. 

 

2.4. Todos os produtos deverão ser novos de fábrica e possuir garantia mínima ofertada pelo fabricante. 

 

2.5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 
 

Orde
m 

Quant
. 

UN. Especificação Marca Valor Unit. TOTAL 

1 40 UN 

00000134522- AVENTAL DE 
SEGURANÇA  
Avental de segurança confeccionado em 
raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas 
no pescoço e na cintura afixadas por 
costuras. Unidade. 

 
R$50,30 R$2.012,00 

2 40 UN 

00000134556- AVENTAL 
IMPERMEÁVEL  
Avental de segurança confeccionado em 
PVC com forro de poliéster, tiras soldadas 
eletronicamente, sendo uma no pescoço e 
duas na cintura com fivela plástica para 
fechamento, acabamento nas laterais por 
solda eletrônica. Unidade 

 
R$15,46 R$618,40 

3 150 PAR 

00000134523- CALÇADO 
OCUPACIONAL TIPO BOTA  
fechamento em elástico preto nas laterais, 
confeccionado em couro (raspa) curtido 
ao cromo na cor preta, palmilha de 
montagem em não tecido, forro da gáspea 
em não tecido na cor cinza, solado de 
poliuretano bi densidade na cor cinza 
injetado diretamente no cabedal, sem 
biqueira para conformação, resistente ao 
óleo combustível, para uso eletricista. Par. 

 
R$71,30 R$10.695,00 

4 150 PAR 

00000134526- CALÇADO 
OCUPACIONAL TIPO SAPATO'  
fechamento em elástico preto, cano 
acolchoado, confeccionado em couro 
preto curtido ao cromo, forro da gáspea 
em não tecido na cor cinza, palmilha de 
montagem em material sintético na cor 

 
R$74,63 R$11.194,50 
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branca montada pelo sistema strobel, 
solado em poliuretano bi densidade na cor 
preta injetado diretamente no cabedal, 
sem biqueira de aço, resistente ao óleo 
combustível, para uso eletricista. Par. 

5 220 PAR 

00000134549- CALÇADO 
OCUPACIONAL TIPO TÊNIS BRANCO  
fechamento em elástico, confeccionado 
em couro, BRANCO, curtido ao cromo, 
palmilha de montagem em material 
sintético, solado de poliuretano bi 
densidade injetado direto no cabedal, sem 
biqueira de aço. Par. 

 
R$92,30 R$20.306,00 

6 150 PAR 

00000134550- CALÇADO 
OCUPACIONAL TIPO TÊNIS PRETO  
fechamento em elástico, confeccionado 
em couro PRETO, curtido ao cromo, 
palmilha de montagem em material 
sintético, solado de poliuretano bi 
densidade injetado direto no cabedal, sem 
biqueira de aço. Par. 

 
R$88,300 R$13.245,00 

7 100 PAR 

00000134527- CALÇADO 
OCUPACIONAL, TIPO BOTA ATÉ O 
JOELHO  
construída de Policloreto de Vinila (PVC), 
desenho do cabedal tipo (D), montagem 
sistema de injeção por extrusão , 
classificação (II - Inteiro polimérico) solado 
Bi densidade com ressaltos, solado 
resistente a ação de óleo combustível . 
Região do salto totalmente fechada, com 
resistência ao escorregamento. Cabedal 
com cor preta e solado preto. Tipo 
(D)..Com CA valido. Par. 

 
R$69,13 R$6.913,00 

8 100 UN 

00000134528- CAPA DE SEGURANÇA 
CONFECCIONADA EM PVC  
com forro de poliéster, costura através de 
solda eletrônica, com mangas longas e 
capuz, fechamento frontal com quatro 
botões plásticos de pressão. Unidade. 

 
R$24,56 R$2.456,00 

9 6 UN 

00000134530- CINTURÃO DE 
SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA  
confeccionado em fita de poliéster 
multifilamento de 45 mm e fita secundária 
de poliéster de 25 mm Possui um ponto 
de conexão, sendo uma meia argola 
dorsal em aço. Possui três fivelas duplas 
em aço, sendo duas para regulagem das 
coxas e uma para regulagem na cintura. 
O cinturão de segurança é utilizado com 
os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) 
Talabarte - Mult 1879; Mult 1879A; Mult 
1880A; Mult 1880B; Mult 1892; Mult 
1892A; Mult 1892B; Mult 1892E; Mult 
1892G; Mult 1892H; Mult 1892K; Mult 
1893; Mult 1893B; Mult 1893C; Mult 
1893D; Mult 1894; Mult 1894A; Mult 
1894B; Mult 1895A; Mult 1895C; Mult 
1895D; Mult 1895F; Mult 1895H; Mult 

 
R$250,96 R$1.505,76 
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1895K; Mult 1879L; Mult 1892L; Mult 
1893L; Mult 1895L; Mult 2425. 2) Trava-
quedas - Mult 1886; Mult 1886A; Mult 
1886B; Mult 1886C; Mult 1887; Mult 
2016A; Mult 2016B; Mult 2016C; Mult 
2016D; Mult 1887 C; Mult ; Mult 3104; 
Mult 3105. "ESTE EQUIPAMENTO 
DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE 
MARCAÇÃO DO INMETRO". Unidade. 

10 10 UN 

00000134548- COLETE DE 
SEGURANÇA  
3 bolsos frontal, confeccionado em 
material Rip Stop, tamanho GG escrito na 
frente (pequeno) e nas costas (grande). 
Unidade 

 
R$80,63 R$806,30 

11 20 UN 

00000134531- COLETE TIPO BLUSÃO 
EM TECIDO PVC  
laranja tela com faixa refletiva com 
fechamento em velcro. Pra Garis. Unidade 

 
R$31,96 R$639,20 

12 15 UN 
00000134532- CONE DE SINALIZAÇÃO 
TAMANHO GRANDE  
UNIDADE  

R$46,30 R$694,50 

13 15 CJ 

00000134542- CONJUNTO MOTOBOY 
DE PROTEÇÃO  
confeccionado em tecido sintético 
recoberto com material plástico. 
Composto de jaqueta e calça. A jaqueta 
possui capuz e ventilação constituída por 
aberturas (furos) na parte anterior e 
posterior do tórax coberta por pala; 
fechamento frontal através de dois zíperes 
de náilon e elástico nos punhos para 
ajuste e a calça também confeccionada 
do mesmo material da jaqueta, com 
elástico e cadarços com regulador e 
ponteira em PVC na cintura utilizado para 
ajuste. Unidade. 

 
R$124,13 R$1.861,95 

14 450 UN 

00000134545- CREME BLOQUEADOR 
SOLAR UVA/UVB  
com Fator de Proteção FPS 60, com 
repelente para insetos; Produto livre de 
óleo (Oil-free), ou seja, não oleoso, 
proporcionando maior conforto na sua 
utilização; Não comedogênico, não 
formando comedões (cravos, espinhas). 
PABA FREE, não utiliza este filtro 
químico; Produto Água-resistente, 
persistindo sobre a pele por pelo menos 
2,5 horas em forma de loção cremosa; 
Fórmula com filtros físicos e químicos 
(contém Dióxido de Titânio); Unidade. 

 
R$23,90 R$10.755,00 

15 20 UN 

00000134546- CREME PROTETOR DA 
PELE  
Grupo 3 - creme especial - água, óleo 
resistente, sólido, sob forma de creme 
homogêneo, uniforme de cor branca, de 
odor característico, e pH “in natura” a 
20°C igual a 6,5. Composição: Aqua, 
Ethylhexyl Estearate, Stearic Acid, 

 
R$16,30 R$326,00 
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Cetearyl Alchol, Glycerin , Propylene 
Glycol, Petrolatu, Triethanolamine, 
Allatoin, VP/Eicosene Copolymer, 
Phenoxyethanol, Parfum, Bht, Disodium 
Edta, 
Methylisothiazolinone/Methylchloroisothiaz
olinone, Benzyl Salicylate, Cinnamyl 
Alchol, Citral, Citronellol, Geraniol, 
Hydroxycitronellal, D-Limonene. Unidade. 

16 15 
PCT

E 

00000134533- KIT AGROTÓXICO  
Vestimenta de corpo inteiro confeccionada 
em tecido misto, 47% algodão e 53% 
poliéster, composta por: Camisa mangas 
longas do tipo raglan e o capuz costurado 
na região da gola, com uma abertura 
frontal até a altura do peito e fechamento 
em velcro, barra com um cordão 
embainhado para ajuste da abertura da 
barra da camisa, e estampa frontal com 
instrução de uso. O capuz tem um cordão 
embainhado na parte da frente para 
ajustar o fechamento do capuz em torno 
do rosto do usuário (ref.: Camisa com 
capuz acoplado AGRO DX); e calça com 
pernas compridas do tipo pijama com um 
cordão embainhado no cós, para o ajuste 
na cintura (ref.: Calça AGRO DX). 60 
lavagens. Pacote com 1 unidade. 

 
R$148,16 R$2.222,40 

17 100 PAR 

00000134543- LUVA DE RASPA DE 
SEGURANÇA CONFECCIONADA EM R  
reforço interno em raspa na palma e 
dedos, tira de reforço externo em raspa 
entre os dedos polegar e indicador, 
punhos15 cm. Par. 

 
R$18,26 R$1.826,00 

18 4 UN 

00000134555- LUVA DE SEGURANÇA 
EM ELOS DE AÇO INOX  
cromo-níquel, fechamento ajustável 
através de fechos (presilhas) e engates 
metálicos no punho, ambidestra, modelo 
cinco dedos. Tamanhos: XXP-5 (marrom), 
XP-6 (verde), P-7 (branca), M-8 
(vermelha), G-9(azul) e XG-10 (laranja). 
Referências: DA-N49; DA-N50; DA-N51; 
DA-N52; DA-N53; DA-N54. DA-N49T7,5; 
DA-N50T7,5; DA-N51T7,5; DA-N52T7,5; 
DA-N53T7,5; DA-N54T7,5 (Punho de 7,5 
cm e engates metálicos também no 
antebraço). DA-N49T15; DA-N50T15; DA-
N51T15; DA-N52T15; DA-N53T15; DA-
N54T15 (Punho de 15 cm e engates 
metálicos também no antebraço). DA-
N49T19; DA-N50T19; DA-N51T19; DA-
N52T19; DA-N53T19; DA-N54T19 (Punho 
de 19 cm e engates metálicos também no 
antebraço). DA-N51T50; DA-N52T50; DA-
N53T50 (Punho de 50 cm, engates 
metálicos também no antebraço e ajuste 
com suspensório). 

 
R$436,33 R$1.745,32 

19 100 UN 00000134551- LUVA DE SEGURANÇA 
 

R$9,14 R$914,00 
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CONFECCIONADA EM BORRACHA  
NATURAL, revestimento interno em 
algodão flocado, antiderrapante na palma 
e face palmar dos dedos, punho com 
virola. Caixa com 12 Unidades. 

20 600 
PCT

E 

00000134537- LUVA DE SEGURANÇA 
DE PREVILING  
tricotada em fios de algodão/poliéster; 
com revestimento de borracha 
vulcanizada na palma e face palmar dos 
dedos e pontas dos dedos, punho com 
elastano, acabamento final em overloque, 
sem costuras (tecida de forma 
integral).Palma laranja. Pacote com 1 
unidades. 

 
R$12,33 R$7.398,00 

21 50 
PCT

E 

00000134534- LUVA NITRÍLICA DE 
SEGURANÇA  
confeccionada em borracha nitrílica, 
interior liso, acabamento antiderrapante 
na palma, face palmar dos dedos e pontas 
dos dedos.20 cm. Pacote com 12 
unidades. Pacote com 12 unidades. 

 
R$55,10 R$2.755,00 

22 60 
PCT

E 

00000134536- LUVA PIGMENTADA  
Luva de segurança tricotada em fibras 
naturais e fibras sintéticas, 7 gauge, 
pigmentos em PVC na palma, punho com 
fibras elásticas e acabamento em fibras 
sintéticas. Pacote com 12 unidades 

 
R$24,31 R$1.458,60 

23 10 UN 

00000134554- LUVA TÉRMICA DE 
SILICONE COCINA MIX.  
Flexível e com antiderrapante na 
palma,Maior estabilidade na hora de 
segurar panelas ou formas.Resistente a 
temperaturas: -50º a 220º até 25 
segundos de uso. 

 
R$188,96 R$1.889,60 

24 100 PAR 

00000134535- LUVA VAQUETA  
Luva de segurança confeccionada em 
vaqueta na palma, face palmar dos dedos 
e dedo indicador, raspa no dorso e face 
dorsal dos dedos, reforço interno na 
palma. Par. 

 
R$20,46 R$2.046,00 

25 70 UN 

00000134544- MASCARA SEMI-FACIAL  
Toda peça semi-facial usada 
como respirador purificador de ar com 
pressão negativa tem fator de proteção 
atribuído de 10, ou seja, desde que 
utilizada com o filtro correto, pode ser 
utilizada até 10 vezes o Limite de 
Tolerância dos contaminantes. Já com 
filtro e filtro de reposição. Unidade. 

 
R$49,90 R$3.493,00 

26 70 CX 

00000134538- ÓCULOS DE 
SEGURANÇA  
constituído de armação e visor em uma 
única peça de policarbonato, cinza, com 
ponte e apoio nasal injetado na mesma 
peça e hastes tipo espátula 
confeccionadas do mesmo material do 
visor e articuladas na armação por meio 
de parafusos metálicos. Caixa com 

 
R$31,03 R$2.172,10 
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12unidades. 

27 50 CX 

00000134552- ÓCULOS DE 
SEGURANÇA INCOLOR  
constituído de armação e visor em uma 
única peça de policarbonato transparente, 
com ponte e apoio nasal injetado na 
mesma peça e hastes tipo espátula 
confeccionadas do mesmo material do 
visor e articuladas na armação por meio 
de parafusos metálicos. Caixa com 
12unidades. 

 
R$31,03 R$1.551,50 

28 30 PAR 

00000134547- PERNEIRA DE 
SEGURANÇA  
confeccionada em material sintético 
dublado, costuras em solda eletrônica, 
metatarso em material sintético, talas em 
PVC rígido, sem componentes metálicos, 
sem furos laterais. Três talas. Par. 

 
R$33,46 R$1.003,80 

29 40 CX 

00000134539- PROTETOR AUDITIVO  
do tipo inserção pré-moldado, de silicone, 
tamanho único, em diversas cores, com 
cordão, metal detectável. Caixa com 12 
unidades. 

 
R$4,76 R$190,40 

30 30 UN 

00000134540- PROTETOR AUDITIVO 
DO TIPO CONCHA  
constituído por duas conchas em 
plásticos, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e em seu 
interior, possui uma haste em plástico 
rígido almofadado e metal que mantém as 
conchas firmemente seladas contra a 
região das orelhas do usuário e que 
sustenta as conchas. 23 dB de atenuação. 
Embalagem com 1 unidades. 

 
R$36,96 R$1.108,80 

31 100 UN 

00000134541- RESPIRADOR 
PURIFICADOR (PFF2)  
de ar tipo peça semifacial filtrante para 
partículas, com formato dobrável, solda 
ultra-sônica em todo o seu perímetro, 
apresentando face interna (que fica em 
contato com o rosto do usuário) na cor 
branca ou azul clara e face externa nas 
cores branca, azul royal, azul clara, azul 
marinho, cinza e vinho. Nas laterais 
externas do respirador são fixadas duas 
presilhas de material plástico na cor 
vermelha, uma de cada lado, através das 
quais passa uma fita elástica branca, 
entrelaçada nas presilhas, perfazendo 
uma alça na parte superior, para fixação 
da peça no alto da cabeça e a outra na 
parte inferior, para fixação na altura da 
nuca do usuário. A parte superior externa 
da peça possui uma tira de material 
metálico moldável, utilizada para ajuste no 
septo nasal. Na face lateral do respirador 
existe um dispositivo de material plástico 
vermelho, dotado internamente de uma 
válvula de exalação. ESTE 

 
R$151,70 R$15.170,00 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

________________________________________________________________________
Rua Coronel Diniz, nº 172 - Centro – Telefone: (35)3226-1198 / Fax: (35)3226-1328 

CEP: 37.240-000 – Luminárias/MG – www.luminarias.mg.gov.br 

EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR 
O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. 
Caixa com 100 unidades. 

32 5 UN 

00000134553- RESPIRADOR 
PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA 
FACIAL  
com corpo flexível confeccionado em 
EPDM, com dupla aba de vedação. 
Possui um visor constituído de 
policarbonato ou vidro Triplex 
transparente. No centro inferior do corpo 
de cada peça, é fixado um dispositivo em 
plástico rígido. Este dispositivo possui 
uma tampa plástica e um suporte dotado 
de uma válvula de exalação. Na parte 
traseira deste dispositivo, localiza-se o 
diafragma de voz e se encaixa a 
mascarilha, dotada, em sua parte 
superior, de duas válvulas de inalação. O 
corpo da peça possui duas laterais 
inferiores, utilizadas para o encaixe de 
dois suportes plásticos cinza, presos ás 
peças através de abraçadeiras metálicas. 
Os suportes são dotados, de um encaixe 
tipo baioneta, onde são fixados os filtros 
químicos, combinados e para partículas 
com encaixe tipo baioneta ou a base de 
fixação do porta-filtro para partículas com 
formato de disco oval. Nos suportes 
também encontra-se fixada uma válvula 
de inalação. A peça possui um tirante de 
cabeça com cinco pontos de apoio preso 
às bordas das mesmas por meio de 
fivelas de material plástico e dotados de 
presilhas em material metálico para ajuste 
rápido. Opcionalmente, pode ser fixada 
uma armação específica dentro da peça 
facial, para uso de lentes corretivas de 
óculos convencionais. O respirador é 
utilizado com os seguintes filtros: 1) Filtros 
químicos classe 1: 6738872 A1; 6739186 
VO; 6739187 VO/GA; 6738026 
CL/SD/HC; 6738027 AM/MA; 6739184 
A1B1E1K1; 6738351 
OV/AG/FM/CD/HF/AM/MA/HS. 2) Filtros 
químicos classe 2: 6738873 A2; 6738775 
A2B2. 3) Filtros para partículas com 
invólucro de plástico e encaixe tipo 
baioneta: 6738012 X-plore P100; 6739182 
X-plore P3. 4) Filtros para partículas com 
formato de disco oval: 6738001 X-plore 
P1 (PAD); 6738002 X-plore P2 (PAD); 
6738020 X-plore N95 (PAD). 5) Filtros 
para partículas flexíveis com encaixe tipo 
baioneta: 6738353 Pure P2; 6738350 
Pure P100; 6738354 Pure P3; 6738391 
Pure P3 Odor; 6738392 Pure P3/P100 
Odor. 6) Filtros combinados (químico 
classe 1 e para partículas classe P3): 

 
R$426,33 R$2.131,65 
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6738874 X-plore A1P3; 6739185 X-plore 
A1B1E1K1HgP3; 6738034 VO/P100-P3; 
6738035 OV/CL/SD/HC/HF/CD/FM/P100-
P3; 6738036 CL/SD/HC/P100-P3; 
6738037 AM/MA/P100-P3; 6738361 
OV/AG/FM/CD/HF/AM/MA/HS/P100-P3. 7 
- Filtros combinadas (químico classe 2 e 
para partículas classe P3) 

33 200 UN 
00000141672- CALÇADO DE 
SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE 
SOFTWORKS   

R$83,96 R$16.792,00 

34 30 PAR 

00000134524- CALÇADO 
OCUPACIONAL TIPO COTURNO.  
confeccionado em couro hidrofugado na 
cor preta, fechamento em cadarço, região 
do salto fechada, palmilha de montagem 
em não tecido fixada pelo sistema strobel, 
solado em poliuretano bidensidade, sem 
bico de aço, resistente ao óleo 
combustível, ao escorregamento e a 
absorção de energia na região do salto. 

 
R$259,97 R$7.799,10 

35 10 UN 

00000134525- LÂMPADAS DE 
EMERGÊNCIA'  
Lâmpada Led Bulbo Emergência 7w 
Inteligente E27 Bivolt. 1. 72 · Kit C/ 10 
Luminária De Emergência 30 
Leds Lâmpada Exbom. 

 
R$38,59 R$385,90 

36 10 UN 

00000134529- PLACAS HOMENS 
TRABALHANDO  
armação de ferro e acrílico escrito em 
cores de advertência. Unidade. 

 
R$53,16 R$531,60 

Total: 3170    
  

R$3.174,06 R$158.613,38 

  

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Os produtos a serem registrados são imprescindíveis e essenciais para manutenção das atividades de todas as 

Secretarias Municipais da Prefeitura de Luminárias. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. O objeto deste fornecimento se enquadra na categoria de bens e serviços de natureza comum, para 

fins do disposto no parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, vez que seus padrões de desempenho 

e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado.  

4.2. Adotou-se, para a presente contratação, a licitação modalidade Pregão em sua forma Eletrônica, 

observadas as regras contidas no Decreto Municipal e na Lei n. 10.520/2002 e, subsidiariamente, Lei nº.  

8.666/93 e suas alterações e outras normas aplicáveis à espécie.  

 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. O prazo de entrega dos produtos será de no máximo 10 (dez) dias corridos, contados do primeiro dia 

posterior à data de recebimento da ordem de compra, que será encaminhada ao e-mail da contratada. 

5.2. O produto requisitado deverá vir conforme especificado, detendo a qualidade exigida e ser entregue 

na Rua Coronel Diniz, 40 – Centro, na cidade de Luminárias-MG, nos horários de 08h às 11h e de 13 às 16h. 

5.3. A proponente se compromete a garantir a total qualidade do produto, devendo, ainda, promover a 

substituição imediata e totalmente às suas expensas, de qualquer produto entregue comprovadamente fora 

das especificações ou defeituoso ou trocado por outro que não seja o proposto na licitação. 
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5.4. Os produtos serão recebidos provisoriamente e somente serão considerados recebidos 

definitivamente, se no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega dos materiais, não houver qualquer 

problema que prejudique o correto recebimento dos mesmos. 

5.5. Havendo restrição no recebimento definitivo do produto, o Município poderá exigir a imediata 

substituição do produto em desconforme, que deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento ou recusa na substituição. 

5.6. Os produtos serão fiscalizados por Servidor do Município, preferencialmente, funcionário da 

secretaria requisitante, no qual terão a função de verificar se os produtos estão de acordo com as exigências 

licitadas, bem como se estão em perfeitas condições de uso. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

6.1.  As obrigações da contratante e da contratada sãos as previstas na Minuta da Ata de Registro de 

preços. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante da secretaria requisitante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou problemas 

observados, além de verificar se os produtos estão de acordo com as exigências licitadas, bem como se estão 

em perfeitas condições de uso. 

 

 

8.2. O representante da Administração indicará na anotação o dia, mês e o ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos e encaminhará os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis (quando necessário). 

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

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

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. DO PAGAMENTO 

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

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente aprovada, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

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

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal.  

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

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

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
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9.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

9.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital.  

9.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 

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

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

9.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

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

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

9.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

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

9.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a contratada não regularize sua situação.   

9.11. Será rescindida a Ata de Registro de Preços em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

9.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

9.13. Despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou 

impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, despesas com a entrega como transporte e fretes, entre outras despesas pertinentes e 

necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

10.1.1. não assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

10.1.2. apresentar documentação falsa; 

10.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

10.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.5. não mantiver a proposta; 

10.1.6. cometer fraude fiscal; 

10.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

10.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

10.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

10.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

10.3.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela 

inadimplida, tolerável até o limite de 05 (cinco) dias corridos. Caso a contratada/detentora, no decorrer deste 

prazo, não realizar a entrega integral/completa do pedido, sem justificativa aceita pela Administração, o 
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Município poderá rescindir a Ata de Registro de Preços ou contrato, aplicando as demais penalidades e 

sanções cabíveis.  

10.3.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

10.3.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.3.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

10.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

10.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a Administração Municipal poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 

10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

 

Município de Luminárias, 20 de setembro de 2022. 

 

 

Glener Lorans da Silva Carvalho  

Pregoeiro 
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. _____/2022 

 

REF.  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022   

PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2022  

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Município de Luminárias, com sede na Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CEP 37.240-000, nesta cidade, 

inscrito no CNPJ sob o nº 18.244.301/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Ecio Carvalho 

Rezende, brasileiro, casado, Produtor Agropecuário, portador da Carteira de Identidade nº MG – 1.231.349, 

inscrito no CPF sob o nº 352.991.426-68, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Coronel Diniz, nº129, 

Centro, Luminárias-MG, nos termos da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 014/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2022, RESOLVE registrar os preços da  EMPRESA: 

__________________, CNPJ __________________, com sede na Av. (Rua) _____________, nº 

___________, Bairro: _______________, na Cidade de ________________, CEP: ________, representada 

neste ato pelo Sr (a)._____________,CPF __________________, portador da cédula de identidade 

____________________, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de 

proteção individual (EPI) em atendimento a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, conforme condições, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PAGAMENTO 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na 

proposta são as que seguem:  

2.2.  

Item 
Especificação Marca 

Modelo 

Unidade Quantidade Valor 

Unitário 

Valor total 

estimado 

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

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente aprovada, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

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

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

2.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal.  

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

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

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

2.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

2.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital.  
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2.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 

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

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

2.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

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

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

2.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

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

2.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a contratada não regularize sua situação.   

2.13. Será rescindida a Ata de Registro de Preços em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

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

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

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

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência deste órgão gerenciador, nos moldes do decreto 

7892/2013. 

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade desta Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de publicação do extrato de publicação 

da mesma e se encerrará em 12 (doze) meses. 

 

5. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REVISÃO E CANCELAMENTO  
5.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado/Registro de Preços e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato/proposta, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

5.1.2. Somente será permitido equilíbrio econômico-financeiro, quando a detentora contratada comprovar, 

por meios de documentos legais e legítimos tais como: notas fiscais, planilha de custo e outros, que 

efetivamente ocorreu alterações econômicas significantes nos encargos assumidos. 

5.1.2.1. As meras variações de mercado, quais não impactam significativamente no preço inicialmente 

proposto, serão consideradas fatos previsíveis de consequências calculáveis. 

5.1.3.  Não será concedido o equilíbrio econômico-financeiro durante o período de validade da proposta, 

que para fins de contagem iniciar-se-á na data de abertura da sessão pública de julgamento das propostas. 

5.2. A REVISÃO DOS PREÇOS pela Administração ocorrerá por meio de pesquisa de mercado 

periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 
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5.2.1. A(s) Secretaria(s) Requisitante(s) serão as responsáveis para realizar as pesquisas de mercado e 

solicitar a revisão dos preços sempre que houver necessidade. 

5.2.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 

no mercado, cabendo à Administração convocar o(s) fornecedor(es) para negociação. 

5.2.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.2.5. Não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais fornecedores para 

assegurar igual oportunidade de negociação. Não havendo acordo deverá proceder à revogação da ata de 

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

5.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.3.1. o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.3.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

5.3.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

5.3.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo com a 

administração municipal. 

5.3.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.3.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.3.6.1. por razão de interesse público; ou 

5.3.6.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

6.1. O prazo de entrega dos produtos será de no máximo 10 dez) dias corridos, contados do primeiro dia 

posterior à data de recebimento da ordem de compra, que será encaminhada ao e-mail da contratada. 

6.2. O produto requisitado deverá vir conforme especificado, detendo a qualidade exigida e ser entregue 

na Rua Coronel Diniz, 40 - Centro, na cidade de Luminárias-MG, nos horários de 08h às 11h e de 13 às 16h. 

6.3. A proponente se compromete a garantir a total qualidade do produto, devendo, ainda, promover a 

substituição imediata e totalmente às suas expensas, de qualquer produto entregue comprovadamente fora 

das especificações ou defeituoso ou trocado por outro que não seja o proposto na licitação. 

6.4. Os produtos serão recebidos provisoriamente e somente serão considerados recebidos 

definitivamente, se no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega dos materiais, não houver qualquer 

problema que prejudique o correto recebimento dos mesmos. 

6.4.1. Havendo restrição no recebimento definitivo do produto, o Município poderá exigir a imediata 

substituição do produto em desconforme, que deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento ou recusa na substituição. 

6.5. Os produtos serão fiscalizados por Servidor do Município, preferencialmente, funcionário da 

secretaria requisitante, no qual terão a função de verificar se os produtos estão de acordo com as exigências 

licitadas, bem como se estão em perfeitas condições de uso. 

 

7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante da secretaria requisitante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
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relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou problemas 

observados, além de verificar se os produtos estão de acordo com as exigências licitadas, bem como se estão 

em perfeitas condições de uso. 

7.2. O representante da Administração indicará na anotação o dia, mês e o ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos e encaminhará os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis (quando necessário). 

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

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

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA/DETENTORA 

8.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços e no Edital e 

seus anexos; 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/DETENTORA 

8.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços e Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste instrumento, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante e modelo. 

8.2.3. Entregar os produtos com data de validade não inferior a 60 (sessenta) dias (quando for o caso); 

8.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.2.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 

com avarias ou defeitos ou entregue desconforme; 

8.2.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

8.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.2.8. Indicar preposto para representá-la durante a vigência da contratação. 

 

9. SANÇÕES E PENALIDADES 

9.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

9.2.3. não assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

9.2.4. apresentar documentação falsa; 
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9.2.5. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

9.2.6. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.2.7. não mantiver a proposta; 

9.2.8. cometer fraude fiscal; 

9.2.9. comportar-se de modo inidôneo; 

9.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

9.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

9.4.3. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

9.4.4. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela 

inadimplida, tolerável até o limite de 05 (cinco) dias corridos. Caso a contratada/detentora, no decorrer deste 

prazo, não realizar a entrega integral/completa do pedido, sem justificativa aceita pela Administração, o 

Município poderá rescindir a Ata de Registro de Preços ou contrato, aplicando as demais penalidades e 

sanções cabíveis.  

9.4.5. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou 

do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

9.4.6. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

9.4.7. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

9.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

9.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

9.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a Administração Municipal poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 

9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

10.2. É eleito o Foro da Comarca de Barbacena/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

desta licitação e seus demais atos, que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da 

Lei nº 8.666/93.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
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Município de Luminárias, _____ de ______ de 2022. 

 

Ecio Carvalho Rezednde 

Prefeito Municipal 

 

Assinaturas 

Testemunhas: __________________ 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

________________________________________________________________________
Rua Coronel Diniz, nº 172 - Centro – Telefone: (35)3226-1198 / Fax: (35)3226-1328 

CEP: 37.240-000 – Luminárias/MG – www.luminarias.mg.gov.br 

ANEXO III – DECLARAÇÕES 

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022   

PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2022  

REGISTRO DE PREÇOS 

 

11. DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de 

proteção individual (EPI) em atendimento a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

Telefone de contato: (__) ___________  

 

e-mail: ______________________ 

 
A empresa, ___________________, inscrita no CNPJ nº _________________, através de seu representante 

abaixo assinado, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 014/2022 - Processo Licitatório n° 

121/2022 - Registro de Preços, DECLARA: 

 

1- Declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

 

2- Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. 

 

3- Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

4- Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao a este pregão. 

 

5- Declara, sob as penas da Lei, que a empresa não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os 

requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

 

6- Declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

 

7- Declara, para fins do disposto neste Edital de Pregão Eletrônico, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente por 

nós e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste Pregão Eletrônico, não foi informada, 
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discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico, não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

deste Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura 

Municipal de Luminárias antes da abertura oficial das propostas; e 

 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

_________________, _______ de __________ de 2022. 

 

 

Nome do representante e assinatura 

Nome da empresa 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

 
REF.  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022   

PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2022  

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Constitui objeto deste Termo o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de 

proteção individual (EPI) em atendimento a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 

À Prefeitura Municipal de Luminárias-MG. 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 

Endereço:___________________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

TEL: _______________________________________ 

 

Encaminhamos nossa proposta de preço, conforme segue: 

 

Ordem Quant. UN. Especificação Marca 
Valor 
Unit. 

TOTAL 

1 40 UN 

00000134522- AVENTAL DE SEGURANÇA  
Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras 
em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura 
afixadas por costuras. Unidade. 

 
  

2 40 UN 

00000134556- AVENTAL IMPERMEÁVEL  
Avental de segurança confeccionado em PVC com 
forro de poliéster, tiras soldadas eletronicamente, 
sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela 
plástica para fechamento, acabamento nas laterais por 
solda eletrônica. Unidade 

 
  

3 150 PAR 

00000134523- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO 
BOTA  
fechamento em elástico preto nas laterais, 
confeccionado em couro (raspa) curtido ao cromo na 
cor preta, palmilha de montagem em não tecido, forro 
da gáspea em não tecido na cor cinza, solado de 
poliuretano bi densidade na cor cinza injetado 
diretamente no cabedal, sem biqueira para 
conformação, resistente ao óleo combustível, para uso 
eletricista. Par. 

 
  

4 150 PAR 

00000134526- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO 
SAPATO'  
fechamento em elástico preto, cano acolchoado, 
confeccionado em couro preto curtido ao cromo, forro 
da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de 
montagem em material sintético na cor branca 
montada pelo sistema strobel, solado em poliuretano bi 
densidade na cor preta injetado diretamente no 
cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo 
combustível, para uso eletricista. Par. 

 
  

5 220 PAR 

00000134549- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO 
TÊNIS BRANCO  
fechamento em elástico, confeccionado em couro, 
BRANCO, curtido ao cromo, palmilha de montagem em 
material sintético, solado de poliuretano bi densidade 
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injetado direto no cabedal, sem biqueira de aço. Par. 

6 150 PAR 

00000134550- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO 
TÊNIS PRETO  
fechamento em elástico, confeccionado em couro 
PRETO, curtido ao cromo, palmilha de montagem em 
material sintético, solado de poliuretano bi densidade 
injetado direto no cabedal, sem biqueira de aço. Par. 

 
  

7 100 PAR 

00000134527- CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO 
BOTA ATÉ O JOELHO  
construída de Policloreto de Vinila (PVC), desenho do 
cabedal tipo (D), montagem sistema de injeção por 
extrusão , classificação (II - Inteiro polimérico) solado 
Bi densidade com ressaltos, solado resistente a ação 
de óleo combustível . Região do salto totalmente 
fechada, com resistência ao escorregamento. Cabedal 
com cor preta e solado preto. Tipo (D)..Com CA valido. 
Par. 

 
  

8 100 UN 

00000134528- CAPA DE SEGURANÇA 
CONFECCIONADA EM PVC  
com forro de poliéster, costura através de solda 
eletrônica, com mangas longas e capuz, fechamento 
frontal com quatro botões plásticos de pressão. 
Unidade. 

 
  

9 6 UN 

00000134530- CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO 
PARAQUEDISTA  
confeccionado em fita de poliéster multifilamento de 45 
mm e fita secundária de poliéster de 25 mm Possui um 
ponto de conexão, sendo uma meia argola dorsal em 
aço. Possui três fivelas duplas em aço, sendo duas 
para regulagem das coxas e uma para regulagem na 
cintura. O cinturão de segurança é utilizado com os 
seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabarte - Mult 
1879; Mult 1879A; Mult 1880A; Mult 1880B; Mult 1892; 
Mult 1892A; Mult 1892B; Mult 1892E; Mult 1892G; Mult 
1892H; Mult 1892K; Mult 1893; Mult 1893B; Mult 
1893C; Mult 1893D; Mult 1894; Mult 1894A; Mult 
1894B; Mult 1895A; Mult 1895C; Mult 1895D; Mult 
1895F; Mult 1895H; Mult 1895K; Mult 1879L; Mult 
1892L; Mult 1893L; Mult 1895L; Mult 2425. 2) Trava-
quedas - Mult 1886; Mult 1886A; Mult 1886B; Mult 
1886C; Mult 1887; Mult 2016A; Mult 2016B; Mult 
2016C; Mult 2016D; Mult 1887 C; Mult ; Mult 3104; Mult 
3105. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ 
APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO 
INMETRO". Unidade. 

 
  

10 10 UN 

00000134548- COLETE DE SEGURANÇA  
3 bolsos frontal, confeccionado em material Rip Stop, 
tamanho GG escrito na frente (pequeno) e nas costas 
(grande). Unidade 

 
  

11 20 UN 

00000134531- COLETE TIPO BLUSÃO EM TECIDO 
PVC  
laranja tela com faixa refletiva com fechamento em 
velcro. Pra Garis. Unidade 

 
  

12 15 UN 
00000134532- CONE DE SINALIZAÇÃO TAMANHO 
GRANDE  
UNIDADE  

  

13 15 CJ 
00000134542- CONJUNTO MOTOBOY DE 
PROTEÇÃO  
confeccionado em tecido sintético recoberto com  
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material plástico. Composto de jaqueta e calça. A 
jaqueta possui capuz e ventilação constituída por 
aberturas (furos) na parte anterior e posterior do tórax 
coberta por pala; fechamento frontal através de dois 
zíperes de náilon e elástico nos punhos para ajuste e a 
calça também confeccionada do mesmo material da 
jaqueta, com elástico e cadarços com regulador e 
ponteira em PVC na cintura utilizado para ajuste. 
Unidade. 

14 450 UN 

00000134545- CREME BLOQUEADOR SOLAR 
UVA/UVB  
com Fator de Proteção FPS 60, com repelente para 
insetos; Produto livre de óleo (Oil-free), ou seja, não 
oleoso, proporcionando maior conforto na sua 
utilização; Não comedogênico, não formando 
comedões (cravos, espinhas). PABA FREE, não utiliza 
este filtro químico; Produto Água-resistente, persistindo 
sobre a pele por pelo menos 2,5 horas em forma de 
loção cremosa; Fórmula com filtros físicos e químicos 
(contém Dióxido de Titânio); Unidade. 

 
  

15 20 UN 

00000134546- CREME PROTETOR DA PELE  
Grupo 3 - creme especial - água, óleo resistente, 
sólido, sob forma de creme homogêneo, uniforme de 
cor branca, de odor característico, e pH “in natura” a 
20°C igual a 6,5. Composição: Aqua, Ethylhexyl 
Estearate, Stearic Acid, Cetearyl Alchol, Glycerin , 
Propylene Glycol, Petrolatu, Triethanolamine, Allatoin, 
VP/Eicosene Copolymer, Phenoxyethanol, Parfum, Bht, 
Disodium Edta, 
Methylisothiazolinone/Methylchloroisothiazolinone, 
Benzyl Salicylate, Cinnamyl Alchol, Citral, Citronellol, 
Geraniol, Hydroxycitronellal, D-Limonene. Unidade. 

 
  

16 15 PCTE 

00000134533- KIT AGROTÓXICO  
Vestimenta de corpo inteiro confeccionada em tecido 
misto, 47% algodão e 53% poliéster, composta por: 
Camisa mangas longas do tipo raglan e o capuz 
costurado na região da gola, com uma abertura frontal 
até a altura do peito e fechamento em velcro, barra 
com um cordão embainhado para ajuste da abertura da 
barra da camisa, e estampa frontal com instrução de 
uso. O capuz tem um cordão embainhado na parte da 
frente para ajustar o fechamento do capuz em torno do 
rosto do usuário (ref.: Camisa com capuz acoplado 
AGRO DX); e calça com pernas compridas do tipo 
pijama com um cordão embainhado no cós, para o 
ajuste na cintura (ref.: Calça AGRO DX). 60 lavagens. 
Pacote com 1 unidade. 

 
  

17 100 PAR 

00000134543- LUVA DE RASPA DE SEGURANÇA 
CONFECCIONADA EM R  
reforço interno em raspa na palma e dedos, tira de 
reforço externo em raspa entre os dedos polegar e 
indicador, punhos15 cm. Par. 

 
  

18 4 UN 

00000134555- LUVA DE SEGURANÇA EM ELOS DE 
AÇO INOX  
cromo-níquel, fechamento ajustável através de fechos 
(presilhas) e engates metálicos no punho, ambidestra, 
modelo cinco dedos. Tamanhos: XXP-5 (marrom), XP-
6 (verde), P-7 (branca), M-8 (vermelha), G-9(azul) e 
XG-10 (laranja). Referências: DA-N49; DA-N50; DA-
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N51; DA-N52; DA-N53; DA-N54. DA-N49T7,5; DA-
N50T7,5; DA-N51T7,5; DA-N52T7,5; DA-N53T7,5; DA-
N54T7,5 (Punho de 7,5 cm e engates metálicos 
também no antebraço). DA-N49T15; DA-N50T15; DA-
N51T15; DA-N52T15; DA-N53T15; DA-N54T15 (Punho 
de 15 cm e engates metálicos também no antebraço). 
DA-N49T19; DA-N50T19; DA-N51T19; DA-N52T19; 
DA-N53T19; DA-N54T19 (Punho de 19 cm e engates 
metálicos também no antebraço). DA-N51T50; DA-
N52T50; DA-N53T50 (Punho de 50 cm, engates 
metálicos também no antebraço e ajuste com 
suspensório). 

19 100 UN 

00000134551- LUVA DE SEGURANÇA 
CONFECCIONADA EM BORRACHA  
NATURAL, revestimento interno em algodão flocado, 
antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, 
punho com virola. Caixa com 12 Unidades. 

 
  

20 600 PCTE 

00000134537- LUVA DE SEGURANÇA DE 
PREVILING  
tricotada em fios de algodão/poliéster; com 
revestimento de borracha vulcanizada na palma e face 
palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com 
elastano, acabamento final em overloque, sem 
costuras (tecida de forma integral).Palma laranja. 
Pacote com 1 unidades. 

 
  

21 50 PCTE 

00000134534- LUVA NITRÍLICA DE SEGURANÇA  
confeccionada em borracha nitrílica, interior liso, 
acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos 
dedos e pontas dos dedos.20 cm. Pacote com 12 
unidades. Pacote com 12 unidades. 

 
  

22 60 PCTE 

00000134536- LUVA PIGMENTADA  
Luva de segurança tricotada em fibras naturais e fibras 
sintéticas, 7 gauge, pigmentos em PVC na palma, 
punho com fibras elásticas e acabamento em fibras 
sintéticas. Pacote com 12 unidades 

 
  

23 10 UN 

00000134554- LUVA TÉRMICA DE SILICONE 
COCINA MIX.  
Flexível e com antiderrapante na palma,Maior 
estabilidade na hora de segurar panelas ou 
formas.Resistente a temperaturas: -50º a 220º até 25 
segundos de uso. 

 
  

24 100 PAR 

00000134535- LUVA VAQUETA  
Luva de segurança confeccionada em vaqueta na 
palma, face palmar dos dedos e dedo indicador, raspa 
no dorso e face dorsal dos dedos, reforço interno na 
palma. Par. 

 
  

25 70 UN 

00000134544- MASCARA SEMI-FACIAL  
Toda peça semi-facial usada 
como respirador purificador de ar com pressão 
negativa tem fator de proteção atribuído de 10, ou seja, 
desde que utilizada com o filtro correto, pode ser 
utilizada até 10 vezes o Limite de Tolerância dos 
contaminantes. Já com filtro e filtro de reposição. 
Unidade. 

 
  

26 70 CX 

00000134538- ÓCULOS DE SEGURANÇA  
constituído de armação e visor em uma única peça de 
policarbonato, cinza, com ponte e apoio nasal injetado 
na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas 
do mesmo material do visor e articuladas na armação 
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por meio de parafusos metálicos. Caixa com 
12unidades. 

27 50 CX 

00000134552- ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR  
constituído de armação e visor em uma única peça de 
policarbonato transparente, com ponte e apoio nasal 
injetado na mesma peça e hastes tipo espátula 
confeccionadas do mesmo material do visor e 
articuladas na armação por meio de parafusos 
metálicos. Caixa com 12unidades. 

 
  

28 30 PAR 

00000134547- PERNEIRA DE SEGURANÇA  
confeccionada em material sintético dublado, costuras 
em solda eletrônica, metatarso em material sintético, 
talas em PVC rígido, sem componentes metálicos, sem 
furos laterais. Três talas. Par. 

 
  

29 40 CX 

00000134539- PROTETOR AUDITIVO  
do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho 
único, em diversas cores, com cordão, metal 
detectável. Caixa com 12 unidades. 

 
  

30 30 UN 

00000134540- PROTETOR AUDITIVO DO TIPO 
CONCHA  
constituído por duas conchas em plásticos, 
apresentando almofadas de espuma em suas laterais e 
em seu interior, possui uma haste em plástico rígido 
almofadado e metal que mantém as conchas 
firmemente seladas contra a região das orelhas do 
usuário e que sustenta as conchas. 23 dB de 
atenuação. Embalagem com 1 unidades. 

 
  

31 100 UN 

00000134541- RESPIRADOR PURIFICADOR (PFF2)  
de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 
formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu 
perímetro, apresentando face interna (que fica em 
contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul 
clara e face externa nas cores branca, azul royal, azul 
clara, azul marinho, cinza e vinho. Nas laterais 
externas do respirador são fixadas duas presilhas de 
material plástico na cor vermelha, uma de cada lado, 
através das quais passa uma fita elástica branca, 
entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na 
parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça 
e a outra na parte inferior, para fixação na altura da 
nuca do usuário. A parte superior externa da peça 
possui uma tira de material metálico moldável, utilizada 
para ajuste no septo nasal. Na face lateral do 
respirador existe um dispositivo de material plástico 
vermelho, dotado internamente de uma válvula de 
exalação. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ 
APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO 
INMETRO. Caixa com 100 unidades. 

 
  

32 5 UN 

00000134553- RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR 
TIPO PEÇA FACIAL  
com corpo flexível confeccionado em EPDM, com 
dupla aba de vedação. Possui um visor constituído de 
policarbonato ou vidro Triplex transparente. No centro 
inferior do corpo de cada peça, é fixado um dispositivo 
em plástico rígido. Este dispositivo possui uma tampa 
plástica e um suporte dotado de uma válvula de 
exalação. Na parte traseira deste dispositivo, localiza-
se o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, 
dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de 
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inalação. O corpo da peça possui duas laterais 
inferiores, utilizadas para o encaixe de dois suportes 
plásticos cinza, presos ás peças através de 
abraçadeiras metálicas. Os suportes são dotados, de 
um encaixe tipo baioneta, onde são fixados os filtros 
químicos, combinados e para partículas com encaixe 
tipo baioneta ou a base de fixação do porta-filtro para 
partículas com formato de disco oval. Nos suportes 
também encontra-se fixada uma válvula de inalação. A 
peça possui um tirante de cabeça com cinco pontos de 
apoio preso às bordas das mesmas por meio de fivelas 
de material plástico e dotados de presilhas em material 
metálico para ajuste rápido. Opcionalmente, pode ser 
fixada uma armação específica dentro da peça facial, 
para uso de lentes corretivas de óculos convencionais. 
O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1) 
Filtros químicos classe 1: 6738872 A1; 6739186 VO; 
6739187 VO/GA; 6738026 CL/SD/HC; 6738027 
AM/MA; 6739184 A1B1E1K1; 6738351 
OV/AG/FM/CD/HF/AM/MA/HS. 2) Filtros químicos 
classe 2: 6738873 A2; 6738775 A2B2. 3) Filtros para 
partículas com invólucro de plástico e encaixe tipo 
baioneta: 6738012 X-plore P100; 6739182 X-plore P3. 
4) Filtros para partículas com formato de disco oval: 
6738001 X-plore P1 (PAD); 6738002 X-plore P2 (PAD); 
6738020 X-plore N95 (PAD). 5) Filtros para partículas 
flexíveis com encaixe tipo baioneta: 6738353 Pure P2; 
6738350 Pure P100; 6738354 Pure P3; 6738391 Pure 
P3 Odor; 6738392 Pure P3/P100 Odor. 6) Filtros 
combinados (químico classe 1 e para partículas classe 
P3): 6738874 X-plore A1P3; 6739185 X-plore 
A1B1E1K1HgP3; 6738034 VO/P100-P3; 6738035 
OV/CL/SD/HC/HF/CD/FM/P100-P3; 6738036 
CL/SD/HC/P100-P3; 6738037 AM/MA/P100-P3; 
6738361 OV/AG/FM/CD/HF/AM/MA/HS/P100-P3. 7 - 
Filtros combinadas (químico classe 2 e para partículas 
classe P3) 

33 200 UN 
00000141672- CALÇADO DE SEGURANÇA 
ANTIDERRAPANTE SOFTWORKS   

  

34 30 PAR 

00000134524- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO 
COTURNO.  
confeccionado em couro hidrofugado na cor preta, 
fechamento em cadarço, região do salto fechada, 
palmilha de montagem em não tecido fixada pelo 
sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, 
sem bico de aço, resistente ao óleo combustível, ao 
escorregamento e a absorção de energia na região do 
salto. 

 
  

35 10 UN 

00000134525- LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA'  
Lâmpada Led Bulbo Emergência 7w Inteligente E27 
Bivolt. 1. 72 · Kit C/ 10 Luminária De Emergência 30 
Leds Lâmpada Exbom. 

 
  

36 10 UN 
00000134529- PLACAS HOMENS TRABALHANDO  
armação de ferro e acrílico escrito em cores de 
advertência. Unidade.  

  

Total: 3170    
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- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

- Declaro ter pleno conhecimento do edital e estar de acordo com todas as condições edilícias. 

- Declaro que no preço proposto está incluso todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, despesas com a entrega como transporte e fretes, entre outras 

despesas pertinentes e necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

 

____________________, ____ de _____________ de 2022. 

 

 

______________________________________ 

Nome e Ass. do representante legal. 

Carimbo da empresa 

 

 


