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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019  

FMS/SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

FMS/SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições e Materiais de Expediente e Papelaria, 

em atendimento às Secretarias Municipais de Saúde e Administração. 

DATA DE ABERTURA: 24/05/2019 às HORÁRIO: 09h00 

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES. 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES, na pessoa 

do seu Pregoeiro, devidamente nomeado através das Portarias nº 023/2013 e 010/2019, Sr. Sandro 

Márcio Zamboni, torna público que, com base na Lei Federal 8.666, de 21/06/1993 e suas 

alterações, na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, nas Leis Complementares nº 123/2006, 

128/2008, 147/2014 e 155/2016, nos Decretos Federais  nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e 

pelos Decretos Municipais nº 5.126/2014, 5.350/2015 e o Decreto Municipal nº 5.807/2017 

(ME/MEI/EPP- Municipal), fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS, EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP, do tipo Menor Preço por 

Item, visando o Registro de preços para futuras aquisições e Materiais de Expediente e 

Papelaria, em atendimento às Secretarias Municipais de Saúde e Administração, de acordo 

com os PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019, devendo os envelopes de 

Proposta e Documentação serem protocolizados no endereço da Sede da Prefeitura Municipal de 

Baixo Guandu, sito à Rua Francisco Ferreira, nº 40, Centro, CEP: 29.730-000, Baixo Guandu/ES, 

no Setor de Protocolo Geral do Município, impreterivelmente, até às 08h30 do dia 24 de maio 

de 2019, sendo que os mesmos serão abertos às 09h00 do mesmo dia. O Edital poderá ser retirado 

ou solicitado pelo site: pmbg.es.gov.br, pelo email: pmbglicitar2@hotmail.com, pelo tel. (27)3732-

8916 ou pessoalmente dirigindo-se à Sala nº 203 da CPL/PMBG/ES, localizada no endereço atual 

do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua: Francisco Ferreira, nº 40, Centro, Baixo 

Guandu/ES, CEP: 29.730-000. 
 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1- Registro de preços para futuras aquisições e Materiais de Expediente e Papelaria, em 

atendimento às Secretarias Municipais de Saúde e Administração de acordo com as 

especificações constantes do anexo VII e VIII, partes integrantes deste Edital, para todos os fins 

legais. 
 

 

mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
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II - DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo da atividade pertinente ao objeto 

da contratação e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

2.2 – Da Participação de ME/MEI/EPP-EXCLUSIVO DE ME/EPP:  

 

2.2.1- Somente poderão participar deste certame as empresas enquadradas como ME/MEI/EPP, nos 

termos das Leis Complementares nº 123/2006 e suas alterações. As Microempresas e as Empresas 

de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da 

Regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

2.2.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

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

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado. 

 

2.2.3- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.2, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da lei 

8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de 

classificação, para contratação. 

 

2.2.4- A ME/MEI ou EPP que desejar usufruir dos benefícios de que tratam as Leis 

Complementares nº 123/2006, 147/2014 e 155/2016, deverá apresentar, na forma da lei, 

juntamente com os documentos de Credenciamento a Declaração de Enquadramento ou Opção 

de ME/MEI/EPP do Anexo IX. 

 

2.2.5- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão 

comprovar seu enquadramento e condição através de Declaração de Enquadramento Registrada 

na Junta Comercial da Sede da licitante ou pela Declaração Simplificada emitida pela Junta 

Comercial da Sede da licitante, facultado ao Pregoeiro, se for o caso, promover diligência com a 

finalidade de comprovar o enquadramento do LICITANTE como Microempresa, MEI ou Empresa 

de Pequeno Porte diante das normas da Lei.  

 

2.3- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE: DAS 

ME/MEI/EPP - Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016: 

 

2.3.1. Somente poderão participar deste empresas do ramo, aquelas enquadradas na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações. 

2.3.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta 

licitação, nos termos do art. 3º, Inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  

 

2.3.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, no ano 

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).   
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2.3.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,01(trezentos sessenta mil reais e 

um centavo) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   

 

2.3.2.2- MEI- Micro Empreendedor Individual- a pessoa jurídica, inscrita de forma simplificada 

na Secretaria da Receita Federal, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta inferior à 

R$81.000,00 (oitenta e um mil Reais); 

 

2.3.3- Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações a Microempresa, o MEI ou a Empresa de Pequeno 

Porte:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 123/2006;  

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 

mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos - calendários anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações.  

 

2.3.4 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a)-estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública 

Municipal; 

b)-estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que 

imposta por ente federativo diverso; 

c)-estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e 

d)- não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
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2.3.5- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá ainda as seguintes atribuições: 

 

a- coordenar o processo licitatório; 

b- receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setores técnicos 

da Municipalidade; 

c- conduzir a sessão pública; 

d- verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e- dirigir a etapa de lances; 

f- verificar e julgar as condições de habilitação; 

g- receber, examinar e decidir os recursos do certame, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

h-conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

i- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

3.1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

3.1.3 – Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 

prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 

trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

3.2 – Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 

3.3 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.3.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

3.3.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 
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3.3.3 – Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 

prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 

trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

3.4 – Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 

3.5- Para fins de CREDENCIAMENTO a licitante interessada deverá: 

 

3.5.1- Em caso da licitante ser representada por sócio administrador ou proprietário deverá 

apresentar no Credenciamento: A) A CARTA CREDENCIAL conforme modelo do ANEXO I, 

sem necessidade de reconhecimento de firma em cartório, uma vez que o participante será o próprio 

sócio ou proprietário; B)- a Cópia do Contrato Social, Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual 

ou MEI, devidamente arquivados no órgão de Registro da licitante; C)-  a cópia autenticada da 

Carteira de Identidade ou Documento equivalente do Representante legal (Sócio Administrador ou 

Proprietário) ou a original para ser autenticada no momento da licitação; D)- A Declaração de 

Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo IX; E) a Cópia autenticada da 

Declaração de Enquadramento de ME/EPP devidamente arquivada na Junta Comercial da Sede da 

empresa ou Declaração Simplificada; F) A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisições da 

Licitação conforme modelo do Anexo III. 

 

3.5.2- Em caso da licitante ser representada por PROCURADOR, deverá apresentar no 

momento do Credenciamento: A) A CARTA CREDENCIAL, conforme o modelo do ANEXO I,  

com reconhecimento de firma em Cartório da assinatura do Representante Legal que outorgou a 

representação; B)- A cópia do Contrato Social ou Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual ou 

MEI, devidamente arquivado no órgão de Registro da licitante; C)- A Carteira de Identidade do 

Representante Legal e do Procurador, original ou cópia autenticada em Cartório; D)- A Declaração 

de Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo IX; E)- A Declaração de 

Enquadramento como ME/MEI/EPP devidamente Arquivada na Junta Comercial da Sede da 

empresa licitante ou a Declaração Simplificada; F) A Declaração de Pleno Atendimento aos 

Requisições da Licitação conforme modelo do Anexo III; 

 

3.5.3- A CARTA CREDENCIAL não será substitiuída por Procuração com fins Genéricos, 

outorgada ao Procurador, à menos que a Procuração tenha fins específicos para a participação em 

licitações públicas; 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e DECLARAÇÃO DE OPÇÃO ME/EPP E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Opção 

de ME/EPP (anexos III e IX ao Edital) deverão ser apresentadas FORA dos Envelopes I e II. 

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e 

todos os dados que identifique a empresa e/ou pessoa física, os seguintes dizeres: 
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Envelope 1 – Proposta 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMAS/SEMAD/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

Nome do proponente:  

CNPJ: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Envelope 2 – Habilitação 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMAS/SEMAD/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

Nome do proponente: 

CNPJ: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada e impressa em papel timbrado da proponente redigida em 

língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

 

4.3.1 – Quando a proposta não for elaborada em papel timbrado da empresa, deverá conter o 

carimbo do CNPJ da proponente em todas as suas folhas. 

 

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, 

desde que apresentado 24 (vinte quatro) horas antes do horário previsto para entrega da 

documentação e proposta. 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 1 – PROPOSTA 
 

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

 

5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique o licitante; 

 

5.1.2 - Número do processo e do Pregão; 

 

5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 

modelo de proposta – Anexo II deste Edital. 
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5.1.4 - Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com duas casas decimais 

após a vírgula (R$0,00), apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, fretes, combustível, carga e descarga, 

manutenções, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 

com o fornecimento do objeto da presente licitação. Valor Global por extenso. 

 

5.1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias. Não sendo apresentada a 

data de validade na proposta, será considerado este o prazo como ofertado pelo licitante. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 2 “HABILITAÇÃO” 
 

O Envelope 2 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

 

6.2 - REGULARIDADE FISCAL 

 

6.2.1 – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ), emitida nos últimos 90 (noventa) dias, que comprove CNAE com atividade(s) compatível 

(is) e pertinentes ao objeto licitado; 
 

6.2.2 – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

 

6.2.3 – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, através de Alvará de Licença e Localização ou 

outro documento que identifique a localização da licitante; 

 

6.2.4 – prova de regularidade de Contribuições Previdenciárias (INSS) e para com a Fazenda 

Nacional através de certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil- RFB;  

 

6.2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual da Sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 

6.2.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidão, emitida pela 

Secretaria da Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

6.2.7 – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 

de Certificado de Regularidade – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

6.2.8 – prova de regularidade de débitos trabalhistas, através de Certidão emitida pelo TST – 

Tribunal Superior do Trabalho; 

 

6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

6.3.1 – prova de regularidade e inexistência de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo 

Cartório Distribuidor da sede da Licitante ou pelo Tribunal de Justiça Estadual, com emissão até 30 

dias antes da protocolização dos envelopes da licitação; 
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6.3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

6.4 – OUTRAS DECLARAÇÕES e DOCUMENTOS- ENVELOPES HABILITAÇÃO 

 

6.4.1 - Declaração de que Não Emprega Menor, conforme Anexo V. 

6.4.2 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo, conforme Anexo VI.  

6.4.3 – Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, conforme Anexo IX; 

6.4.4- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Municipal, conforme Anexo X; 

6.4.5- Declaração Independente de Proposta, conforme Anexo XI; 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

7.2 – No credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, de acordo 

com os modelos estabelecidos nos Anexos III e IX deste Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

7.3.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 

7.3.2 - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

 

7.3.3 – Preços que estejam comprovadamente fora dos preços de mercado; 

 

7.4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 

7.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

7.5.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

 

7.5.2 - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

 

7.5.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SEMAD/SEMAS/BG/ES- PPSRP Nº 024/2019 Página 9 

 

7.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

7.7 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

7.8 - Os lances deverão ser formulados por Item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do 

pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 

7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

 

7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado. 

 

7.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço ofertado. 

 

7.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

 

7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

 

7.15.1 - substituição e apresentação de documentos.  

 

7.15.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados. 

 

7.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

8.1- No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

8.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito 

de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela autoridade competente à licitante vencedora e 

o encaminhamento do processo para homologação. 

 

8.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

 

8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

8.5- O recurso não terá efeito suspensivo; porém, o seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.6- A interposição de recurso não prejudicará a adjudicação dos itens que não forem objeto de 

impugnação. 

 

IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1 – O fornecimento deverá ser feito parceladamente de acordo com as requisições emitidas pelas 

Secretarias Municipais de Saúde e Obras, correndo às expensas e riscos da empresa(s) vencedora(s), 

todas as despesas e custos diretos e indiretos relativas ao fornecimento. 

 

9.2- As Secretarias solicitantes, através de Fiscal ou Gestor formalmente indicado, atestará através 

de laudo, a conformidade dos produtos entregues, com as características contratadas, enviando 

posteriormente, dentro do prazo legal, a nota fiscal do fornecedor à contabilidade para liquidação e 

para pagamento.   

 

9.3- Os produtos deverão ser entregues imediatamente, diariamente ou quando solicitados pelo 

Gestor/fiscal da contratação, de acordo com as requisições ou ordens de fornecimentos enviados. 

 

 

X – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta do Orçamento Municipal em vigor, 

nas rublicas das Secretarias Municipais de Administração e de Saúde); 
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10.2- Os elementos de despesa constarão quando da efetiva contratação, considerando que a 

presente contratação se dará pelo Sistema de Registro de Preços, com registro de preços em Ata, 

nos termos do Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações e dos Decretos Federais nº 

7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018; 

 

10.3 – O VALOR GLOBAL previsto para esta contratação é de: R$715.546,33;  

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

11.1 – O(s) pagamento ao(s) contratado(s) será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias após a 

apresentação da(s) Nota(s) Fiscal (is) Faturas, devidamente atestada(s) pelo Gestor. 

  

11.2 - O pagamento será feito, mediante depósito em conta bancária da Contratada. 

  

11.3 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis.  

 

XII - DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a celebração de Ata de 

Registro de Preços, cuja minuta encontra-se no Anexo IV desde edital. 

 

12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da 

convocação, comparecer a Sede da Secretaria de Administração, junto à CPL/PMBG/ES, para 

assinar o termo de Registro de preços ou outro documento equivalente da contratação. 

 

12.3 - Quando a Adjudicatária convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a 

assinar a Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante na ordem de classificação das 

ofertas, e assim sucessivamente, concorrendo para as sanções previstas em lei. 

 

12.4 – A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, com início de sua 

vigência no dia posterior à data de publicação no Diário Oficial, podendo ser alterado por 

instrumento próprio, obedecidas as disposições legais pertinentes aos Registros de Preços. 

 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

13.1- Em caso de inexecução contratual, fornecimento errôneo, mora de fornecimento, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades previstas nos Art. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, garantida a ampla defesa prévia, 

quais sejam: 

 

a) multa compensatória no percentual de 10%, calculada sobre o valor total do contrato; 

b) advertência escrita pelo descumprimento das cláusulas do edital; 

c) multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o 

valor total do contrato por dia de inadimplência, até o limite de 05 (cinco) dias úteis, 

caracterizando a inexecução parcial; 

d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando a inexecução total do mesmo; 
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e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por até 02 

(dois) anos, 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

13.2 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas à juízo da Administração; 

 

13.3 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa e a sua aplicação 

não exime a licitante vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível 

venha a acarretar ao Município de Baixo Guandu/ES. 

 

13.4 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO/RESCISÃO 
 

14.1 - O não cumprimento das cláusulas contratuais, bem como dos prazos e das especificações, 

sujeitará a contratada às penalidades previstas em Lei. 

 

14.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 

a)Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

 

14.2.1- Será aplicada sanção de advertência nas seguintes condições: 

 

14.2.1.1- atraso inferior a 24 (vinte e quatro) horas na execução do objeto; 

 

14.2.1.2- descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital, seus anexos e neste contrato 

que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas 

eventualmente cabíveis; 

 

14.2.2-Será aplicada multa também nas seguintes condições: 

 

a)-de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do objeto; 

b)-de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do 

objeto; 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SEMAD/SEMAS/BG/ES- PPSRP Nº 024/2019 Página 13 

 

14.2.2.1- Será considerada inexecução parcial do objeto quando: 

 

14.2.2.1.1- Quando o contratado executar menos de 50% do previsto para cada Item; 

 

14.2.2.1.2- Será considerada inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para a 

entrega dos produtos serviços por mais de 24 (vinte e quatro) horas após a emissão das requisições 

ou ordem de fornecimento pela SEMAD e SEMAS/BG/ES, considerando a especificidade do 

produto; 

 

14.2.3- Além das multas previstas no item anterior, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e 

eventos descritos na tabela. 

 

14.2.3.1- Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 02, a fiscalização 

poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

 

TABELA 01 

GRAU                                                                                                         CORRESPONDÊNCIA 

01                                                                        R$   250,00 

02                                                                        R$   500,00 

03                                                                        R$1.000,00 

04                                                                        R$1.500,00 

05                                                                        R$2.500,00 

06                                                                        R$5.000,00 

 

TABELA 02 

ITEM                                         DESCRIÇÃO                                PRAZO                      GRAU 

01       Fornecer os produtos parcialmente, ou deixar de  

           providenciar a sua recomposição total ou complementar       Por ocorrência                       03 

02       Fornecer informação pérfida quanto a qualidade                   Por ocorrência                       06 

03       Executar a entrega dos produtos sem a utilização  

           de equipamentos de proteção individual (EPI),               

           ou com veículos fora das normas específicas.                       Por empregado                       03 

04       Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 

            ou caso fortuito, o fornecimento dos produtos                      Por requisição                         05 

05       Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo 

           de seus agentes.                                                                    Por ocorrência                        06 

06       Utilizar as dependências da PMBG para 

            fins diversos do objeto do contrato.                                    Por ocorrência                        04 

07       Recusar-se a fornecer os produtos solicitados                      Por ocorrência                        06 

08       Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

           danos à administração ou à população                                 Por ocorrência                        06 

09       Manter documentação de habilitação desatualizada.             Por documento                       02 

10       Descumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 

           pela fiscalização para entrega.                                            Por ocorrência                        01 
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14.2.4- Quando o contratado deixar de cumprir os prazos previamente estabelecidos para a 

execução, poderão ser aplicadas as multas conforme a TABELA 03. 

 

14.2.5- A apuração dos atrasos será feita mensalmente; 

 

14.2.6- As multas por atraso injustificado na execução incidirão sobre os valores previstos para o 

pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com as notas fiscais emitidas. 

 

14.2.6.1- O atraso injustificado na execução sujeitará a Contratada às sanções variáveis e 

progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), a critério da fiscalização. 

 

TABELA 03 

GRAU                MULTA S/ Vr. PREVISTO A SER EXECUTADO NO MÊS      TIPO ATRASO 

01                                                           0,10%                                                        brando a eventual 

02                                                           0,30%                                                     mediano e eventual 

brando a intermitente 

03                                                           0,50%                                                     grave e eventual 

                                                                                                                               brando e constante 

04                                                           0,70%                                                mediano e intermitente 

05                                                           0,90%                                                  grave e intermitente 

                                                                                                                             mediano e constante  

06                                                           1,10%                                                      grave e constante              

 

14.2.7- Quanto à gravidade o atraso será classificado como: 

 

a) brando: quando acarretar um atraso de 20% (vinte) até 25% (vinte e cinco por cento) do prazo 

especificado nas requisições/pedidos em horas (deveria entregar em até 06 dias, mas entregou  em 

07); 

b) mediano: quandoa acarretar um atraso de 26% (vinte e seis) a 50% (cinquenta por cento do prazo 

especificado nas requisições/pedidos em horas (deveria entregar em até 06 dias, mas entregou em 

08 horas); 

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 50% (cinquenta por cento do prazo especificado 

nas requisições/pedidos em horas); 

 

14.2.8- Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

 

a) eventual: quando ocorrer até uma vez ao mês; 

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez por mês; 

c) constante: quando ocorrer em todos os pedidos/entregas; 

 

14.2.9- A gravidade do atraso será aferida mensalmente; 

 

14.2.10- A multa poderá ser aplicada no decorrer da contratação, devidamente justificada com 

comprovantes, e sempre à critério da fiscalização;  

 

14.2.11- No primeiro mês de entrega dos produtos, se ocorrer o atraso, poderá ser aplicada, a 

critério da fiscalização, a sanção de advertência.  
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14.2.11.1- A qualquer tempo, a fiscalização poderá aplicar a sanção de advertência se constatado 

atraso de até 25% (vinte e cinco por cento). 

 

14.2.12- Se o contratado apresentar, nas entregas seguintes ao(s) do(s) registro(s) de atraso(s), 

recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a fiscalização poderá a seu 

exclusivo critério, optar pela não aplicação de advertências ou multas. 

 

14.2.13- A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência 

de novos atrasos. 

 

14.2.14- Poderá ser aplicada, ainda, a multa de 0,30% (trinta décimos por cento) sobre o valor total 

do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, até o limite de 30 (trinta) dias corridos; 

 

14.2.15- Após esse limite, considerando o percentual executado, poderá ser configurada a 

inexecução parcial do objeto. 

 

14.2.16- O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 

10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

 

14.2.17- A Sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a PMBG/ES, de que trata o 

Inciso III do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, poderá ser aplicada ao contratado, por culpa ou 

dolo, por até 02 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial do objeto contratado. 

 

14.2.18- Será aplicada a sanção de declaração de inidineidade para licitar ou contratar com a 

administração pública, prevista no Inciso IV do Art. 87 da lei federal nº 8.666/1993, entre outros 

casos, quando o contratado: 

 

a)-tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a PMBG, em 

virtude atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar, ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de 

que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato sem 

consentimento da PMBG/ES; 

e) cometer ato capitulado como de crime pela lei nº 8.666/1993, praticado durante o procedimento 

licitatório, que venha ao conhecimento da PMBG/ES ou das SEMAS/SEMOB/BG/ES, após a 

assinatura do contrato; 

f)-apresentar à PMBG/ES qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 

objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção 

das condições apresentadas na habilitação; 

g) incorrer em inexecução total do objeto; 

 

14.2.19- As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a 

PMBG/ES e a delcaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 

poderão ser aplicados ao Contratado juntamente à de multa. 
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14.2.20- O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos a ser efetuados ao Contratado. 

 

14.2.20.1- Se o valor a ser pago ao Contratado não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da Garantia Contratual; 

 

14.2.21-Se os valores da Garantia Contratual forem insuficientes, fica o contratado obrigado a 

recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 

14.2.22- Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao 

contratante, será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

14.2.23- Caso o valor da Garantia Contratual seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento 

da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação 

da contratante. 

 

14.3 - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais e prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do 

fornecimento nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no fornecimento; 

e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital e no contrato; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do Parágrafo 1º. do art. 

67 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual estára subordinado a 

contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

m) A supressão por parte da Administração dos quantitativos contratados, modificação a relação 

ou a equação contratual. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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15.2- É facultado ao Sr. Pregoeiro ou à Autoridade superior em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

15.2.1- O Pregoeiro no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente 

e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

15.3- Fica assegurado à Secretaria Municipal de Administração e à Secretaria Municipal de 

Saúde, o direito de no interesse da Administração pública, anular ou revogar a qualquer tempo, no 

todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 

vigente. 

 

15.4- Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, concorrendo no caso de inobservância 

desse princípio às penalidades previstas em lei. 

 

15.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e anexos, excluir-se- a o dia do início e 

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

 

15.6– O resumo da Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 

15.7 - Os envelopes não abertos, contendo os documentos de habilitação das licitantes não 

vencedoras, ficarão à disposição para retirada, na sede da Municipalidade, pelo período de 30 até 

(trinta) dias úteis, após o encerramento da licitação (que engloba o prazo regulamentar para 

interposição de recurso contra o resultado da licitação ou se for o caso, denegados os recursos 

interpostos), no endereço da CPL/PMBG/ES, sito à Rua Francisco Ferreira, nº 40 – Centro, Sala nº 

203, Baixo Guandu/ES e após este prazo o Município se reserva o direito de fragmentá-los. 

 

15.8 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente 

Registro de Preços.  

 

15.8.1 - A petição será dirigida à autoridade administrativa subscritora do Edital, que decidirá 

imediatamente no prazo de 01 (um) dia útil. 

 

15.8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame ou será promovido o seu cancelamento.  

 

15.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
 

16 - Integram o presente Edital: 

 

Anexo I – Modelo da CREDENCIAL; 

Anexo II – Modelo de Proposta; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao edital; 
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Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo V – Declaração de que Não Emprega Menor; 

Anexo VI- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Licitação; 

Anexo VII – Descrições/Especificações dos Itens da Contratação; 

Anexo VIII- Termo de Referência-TR; 

Anexo IX – Declaração de Enquadramento/Opção de ME/MEI/EPP; 

Anexo X- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Público Municipal; 

Anexo XI- Declaração Independente de Proposta. 

 

16.01 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Baixo Guandu- ES. 

 

16.02 - Naquilo em que for omisso, o presente Edital reger-se-á pelas Leis Federais n.º 10.520/02, 

Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e 

Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 5.350/2015, e ainda pelas Leis Complementares nº 123/2006, 

128/2018, 147/2014, 155/2016 e Decreto Municipal de ME/EPP Nº 5.807/2017, independente da 

transcrição das normas vigentes. 

 

16.03 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas ao Sr. Pregoeiro através do tel.: 

(27) 3732-8916, pelo email:pmbglicitar2@hotmail.com ou ainda pessoalmente dirigindo-se à sala 

nº 203, da CPL/PMBG/ES, no Prédio da Sede da Municipalidade, localizado à Rua Francisco 

Ferreira nº 40, Centro – Baixo Guandu-ES, CEP: 29.730-000. 

 

Baixo Guandu- ES, 15 de abril de 2019. 

 

 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 

         Pregoeiro Oficial 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

FMS/SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a 

............................( Razão social da Empresa), com sede (endereço  completo da matriz), inscrita no 

CNPJ/MF sob nº  .................. e Inscrição Estadual sob nº ............., neste ato, representada por seu 

sócio-gerente Sr(a).....................portador(a) da cédula de identidade RG nº ...................., e CPF n 

º..................,  nomeia e constitui seu  representante o(a) senhor(a) ................., portador(a) da cédula 

de identidade RG nº................. e CPF nº ...................., a quem confere poderes para representar a 

empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

024/2019, instaurado pelo Município de Baixo Guandu - ES, em especial para firmar declarações e 

atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, 

interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais  atos pertinentes ao 

certame acima indicado. 

  

  

Baixo Guandu-ES, 24 de maio de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

FMS/SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 Data: 

Fornecedor: CNPJ: 

Endereço: Insc. Est. 

Município: UF: 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Item 

Quant. Unid. Especificações Vr. Unit. Vr.  

Total 

01 200 Unid. Arquivo Morto – em papelão rígido de 3mm, com 3 camadas de 

kraft, dimensões mínimas de 24,5cm (altura) x 18,5cm (largura) x 

39,0 cm (profundidade), fechamento sob pressão articular, com 

abertura e furos nas diferentes faces.  

  

02 80 Unid. Caderno brochurão capa dura, formato 200mm x 275mm, com 

aproximadamente 100 folhas. 
  

03 15 Unid. Corretivo a base de água, sem odor, não tóxico, frasco com 18 ml, 

caixa com 12 unidades. Validade mínima de 01 ano a partir da 

data de entrega no Almoxarifado. 

  

04 20 Caixa Caneta esferográfica cor vermelha, material plástico, cristal, 

formato hexagonal, material da ponta tungstênio, tamanho da 

ponta: 1.0 mm, cor da tinta: vermelha, tubo de tinta removível, 

tampa ventilada, diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade 

de fornecimento: caixa com 50 unidades 

  

05 50 Pacte Cartolina dupla face, cor laranja, com 48x66cm com gramatura de 

120g/m2, unidade de fornecimento pacote com 20 unidades.  
  

06 50 Pacte Cartolina dupla face, cor Uva, com 48x66cm com gramatura de 

120g/m2, unidade de fornecimento pacote com 20 unidades.  
  

07 100 Unid. Pilha Média 1,5 V, alcalina AA - 04 unidades   
08 200 Pacte Bloco de anotação, auto adesivo, cor amarela, medindo  

aproximadamente, 76mm x 76mm. Pacote com 04 blocos de 100 

folhas cada. 

  

09 15 Caixa Cola branca 90 gramas. (adesivo vinílico disperso em água, de cor 

branca, odor característico e média viscosidade, que após seco 

apresenta uma película transparente, plastificada, de alta 

resistência ao descolamento) caixa com 12 frascos. 

Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no 

Almoxarifado. 

  

10 50 Caixa Caneta esferográfica cor Azul, material plástico, cristal, formato 

hexagonal, material da ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 

mm, cor da tinta: azul, tubo de tinta removível, tampa ventilada, 

diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de fornecimento: 

caixa com 50 unidades 
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11 30 Caixa Caneta esferográfica cor Preta, material plástico, cristal, formato 

hexagonal, material da ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 

mm, cor da tinta: Preta, tubo de tinta removível, tampa ventilada, 

diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de fornecimento: 

caixa com 50 unidades 

  

12 100 Caixa Caneta marca texto com ponta facetada, na cor amarela, para 

traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente. Validade de 03 anos. Caixa 

com 12 unidades 

  

13 05 Caixa Carbono manual formato A4 21x29,7- caixa com 100 folhas na 

cor preta. 
  

14 100 Caixa Clips galvanizado nº 4/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de 

aço revestido 
  

15 100 Caixa Clips galvanizado nº 6/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de 

aço revestido 
  

16 50 Caixa Clips galvanizado nº 8/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de 

aço revestido 
  

17 150 Pacte Cartolina dupla fase: cor amarelo, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

18 100 Pacte Cartolina dupla fase: cor Azul, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

19 50 Pacte Cartolina dupla fase: cor Lilás, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

20 100 Pacte Cartolina dupla fase: cor Vermelha, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

21 80 Pacte Cartolina dupla fase: cor Rosa Bebê, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

22 60 Pacte Cartolina dupla fase: cor Rosa Pink, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

23 60 Pacte Cartolina dupla fase: cor Verde Escuro, medindo 

aproximadamente 48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de 

fornecimento: pacote com 20 unidades 

  

24 300 Unid. Envelope branco medindo aproximadamente 175mmx245 mm   
25 02 Caixa Envelope branco medindo aproximadamente 260mmx360 mm- 

90 grs. cada. Caixa com 250 unidades 
  

26 03 Caixa Envelope saco natural – medindo aproximadamente 229x 324mm, 

caixa com 250 unidades. 
  

27 02 Caixa Envelope saco pardo 240x340 de 80grs- caixa c/ 250 unid. cada.   
28 15 Pç Estilete com lâmina largo – medindo no mínimo 18x100mm   
29 30 Kg Elástico para dinheiro de látex amarelo, alta resistência, pacote 

com um quilo. (borracha circular) 
  

30 15 Unid. Extrator de grampo em inox tipo espátula, com 

comprimento150mm 
  

31 10 Unid. Fita métrica flexível de 1,5 metros, para avaliação de medidas.   
32 1000 Unid. Fita crepe 18 mmx50 m.   
33 100 Unid. Fita adesiva transparente, medindo 12mmx50m   
34 300 Unid. Fita adesiva transparente tipo durex, para empacotamento – 

medindo 45 mmx45 m. 
  

35 500 Caixa Grampo para grampeador de papéis, confeccionado em arame 

com seção retangular, tamanho 26/6, perfeitamente cobreado ou 
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galvanizado, isento de oxidação, permitindo o grampeamento de, 

no mínimo, 10 folhas de papel – caixa com 5.000 unidades – 

validade indeterminada. 

36 80 Unid. Grampeador de papel - Para grampos 26/6, linha tradicional, em 

metal, grampeamento mínimo 16 fls., possuindo placa de 

agulhamento dimensões mínimo 158(c)x41(l)x55mm(a) 

  

37 20 Caixa Lápis cera na cor preta atóxico – caixa c/ 12 unidades   
38 14 Caixa Lápis grafite, nº 3, mina grafite nº 03= b, 

resistente, com escrita macia, traço escuro e excelente 

apagabilidade, cor preta e formato redondo. Caixa c/ 144 unid. 

  

39 17 Caixa Lápis preto nº 02 grafite. Corpo em madeira cilíndrico, sem 

emenda, caixa com 44 unidades 
  

40 100 Unid. Livro Ata Oficial- pautado com 200 folhas- numeradas de 01 a 

200, sem margem, capa dura, na cor preta. 
  

41 150 Caixa Papel Tamanho A4, Tamanho 210mm x 297mm - caixa com 10 

pacotes de 500 folhas cada pacote. 
  

42 200 Unid. Pasta A-Z – com ferragem tipo argola, revestida em Percalux, 

lombada de aproximadamente 08 cm, com 02 furos, formato 

oficio 36x24cm 

  

43 200 Unid. Pasta grossa com elástico, em plástico transparente.  Lombo com 

aproximadamente 5 cm. Sendo 45 na cor azul, 45 na cor verde, 45 

na cor vermelha, 45 na cor fumê.  

  

44 300 Unid. Pasta de cartolina plastificada, com elástico, tamanho oficio, 

sendo 75 na cor verde,75 na cor amarela, 125 na cor vermelha, 

125 na cor azul. 

  

45 20 Unid. Perfurador para Papel - tipo mesa, material aço, estrutura 

metálica, tamanho médio, tratamento superficial pintado, 

capacidade de perfuração de no mínimo 50 folhas (tipo CIS, 

Maped. ou similar com mesmo padrão de qualidade). 

Característica adicional furo redondo. 

  

46 05 Rolo Plástico adesivo transparente incolor 45cmx25m – rolo    
47 120 Unid. Prancheta em chapa de acrílico com pegador de metal em chapa 

de ferro galvanizado, tamanho ofício (320x220 mm). 
  

48 20 Unid. Pilha AAA alcalina 1.5 V – pacote com 04 unidades   
49 300 Unid. Pilha grande alcalina pacote com 04 unidades   
50 05 Unid. Pincel atômico cor Preta, para quadro branco ponta macia de 

acrílico 4mm, apaga facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  
  

51 05 Unid. Pincel atômico cor Azul, para quadro branco ponta macia de 

acrílico 4mm, apaga facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  
  

52 05 Unid. Pincel atômico cor Vermelha, para quadro branco ponta macia de 

acrílico 4mm, apaga facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  
  

53 100 Unid. Régua graduada de 30 cm, confeccionada em polietileno, 

transparente grossa. 
  

54 20 Unid. Tinta para carimbo – bisnaga com 42 ml, sendo: 15 na cor preta e 

05 na cor azul. 
  

55 70 Pacte Cartolina Dupla Face, cor amarelo ouro, medindo 

aproximadamente 48x66cm cada 
  

56 15 Caixa Borracha plástica, à base de PVC, cor branca, para apagar lápis 

grafite, macia, não abrasivo, tamanho mínimo 43x21x12mm. 

Caixa com 24 unidades. 

 

  

57 500 Pacte Cartolina cor branca, medindo aproximadamente 50x65cm, com 

gramatura 150g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 10 

unidades 

  

   TOTAL DO LOTE 01   
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LOTE 02- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Item Quant. Unid. Especificações Vr. Unit. Vr. Total 

58 100 Unid. Adesivo Instantâneo, Aspecto líquido. Cor: Incolor; 

Material: Cianoacrilato; Apresentação: Bisnaga com 3g; 

Unid.: Cartela: 01 UND. 

  

59 50 Unid. Agenda permanente com aproximadamente 384 páginas 

capa dura com 145x210mm. 
  

60 10 Unid. Agenda tipo telefônica, revestimento capa couro, índice 

alfabético az, quantidade mínima de fls 150, gramatura 

75g/m² compr. aprox. 210mm, largura 150mm, na cor preta. 

  

61 30 Unid. Almofada carimbo, número 4, material da almofada: tecido 

de longa duração recarregável, com entintamento, cor azul, 

tamanho aprox.. L: 105 mm, C: 180 mm, material do estojo: 

estojo em plástico, unidade de fornec. caixa 1 unidade 

  

62 20 Unid. Apontador lápis manual , material: plástico , modelo: 1 furo, 

formato: retangular, deposito: sem deposito, cor: azul, 

unidade de fornecimento: caixa com 25 unidades 

  

63 10 Unid. Apagador quadro, aplicação: quadro magnético branco, 

modelo: com porta caneta, com ima interno para fixação, 

material do corpo: plástico, cor do corpo: azul , material da 

base: feltro, largura: 50 mm, comprimento: 150 m, unidade 

de fornecimento: caixa 1 unidade 

  

64 10 Rolo Barbante 100% algodão cru, n° 08, com fio trançado, com 

no mínimo 250 gramas 
  

65 200 Caixa Borracha a base de PVc cor branca, macia e não abrasiva, 

de no mínimo 43x21x12mm; com luva plástica, caixa com 

24 unidades. 

  

66 200 Unid. Bobina de papel para calculadora Elgin 7123, em papel 

sulfiti, medindo 57mm x 300m (lxc) , na cor branca, modelo 

super fácil r02. 

  

67 500 Pacote Bloco de anotação autoadesivo cor amarela (76mmx76mm) 

bloco com 100 folhas. 
  

68 3.000 Unid. Bloco de anotação auto adesivo cor amarela 

(38mmx50mm), com 04 blocos com 100 folhas. 
  

69 100 Caixa Caneta esferográfica, material: plástico, cor: cristal, 

formato: hexagonal, material da ponta: tungstênio, tamanho 

da ponta: 1,0 (media) mm, cor da tinta: azul, tubo de tinta: 

removível, tampa: ventilada , diâmetro: 8 mm, comprim.: 

140 mm, unidade de fornec.: caixa 50 unidades 

  

70 50 Caixa Caneta esferográfica, material: plástico, cor: cristal, 

formato: hexagonal, material da ponta: tungstênio, tamanho 

da ponta: 1,0 (media) mm, cor da tinta: preta, tubo de tinta: 

removível, tampa: ventilada , diâmetro: 8 mm, comprim.: 

140 mm, unidade de fornecimento: caixa 50 unid. 

  

71 3.000 Unid. Caixa para arquivo morto, ofício, material papelão, cor 

marrom, medidas de 34x14x25cm (axlxp). 
  

72 50 Caixa Caneta marca texto ponta facetada na cor amarela. Material: 

plástico, formato: cilíndrico, apresentação: individual, para 

traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente. Validade de 03 anos, 

caixa com 12 unidades. 

  

73 100 Caixa Cola branca, 90gr, (adesivo vinílico disperso em água, de 

cor branca, odor característico e média viscosidade, que 

após seco apresenta uma película transparente, plastificada, 

de alta resistência ao descolamento) caixa com 12 frascos. 

Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no 

almoxarifado. 
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74 100 Caixa Corretivo líquido a base d’agua, sem odor, não tóxico, 

frasco com 18 ml, caixa com 12 unidades. Validade mínima 

de 01 ano a partir da data de entrega no almoxarifado. 

  

75 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: 

galvanizado, numero: 2, cor: prateado, unidade de 

fornecimento: caixa 100 unidades 

  

76 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço acabamento: 

galvanizado, numero: 3, cor: prateado, unidade de 

fornecimento: caixa 100 unidades 

  

77 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: 

galvanizado, numero: 4, cor: prateado, unidade de 

fornecimento: caixa 100 unidades 

  

78 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: 

galvanizado, numero: 6, cor: prateado, unidade de 

fornecimento: caixa 100 unidades 

  

79 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: 

galvanizado, numero: 8, cor: prateado, unidade de 

fornecimento: caixa 100 unidades 

  

80 1.000 Unid. Envelope ofício branco 63g/m², tamanho: 114 mmx229mm   
81 1.000 Unid. Envelope saco de papel, cor branco, formato (lxa): 260 x 

360mm, gramatura: 90g/m², adequado para papeis no 

tamanho A4, carta e ofício. 

  

82 1.000 Unid. Envelope Saco Pardo, Tamanho 240mmX340mm, 

Gramatura: 80 gramas. 
  

83 1.000 Unid. Envelope Kraft natural  80g/m², tamanho: 310mm x 410mm   
84 1.000 Unid. Envelope Kraft natural  80g/m², tamanho: 240mm x 340mm   
85 150 Unid. Estilete universal lamina de 18 mm, fabricado com corpo  

plástico, lamina em aço com tratamento anti ferrugem e  

trava e suporte de diversas cores  

  

86 300 Unid. Extrator de grampo em aço inox tipo espátula com 

comprimento de 150 mm 
  

87 500 Pacote Fita adesiva durex, medida: 12x10mm, embalagem com 10 

unidades, cor: transparente 
  

88 200 Unid. Fita adesiva transparente, tamanho pequeno, largura 1,2 cm.   
89 600 Unid. Fita adesiva transparente de 45mm x 50m, para 

empacotamento 
  

90 600 Unid. Fita adesiva transparente de 45mm x 45m, para 

empacotamento 
  

91 100 Unid. Grampeador, modelo: mesa, material do corpo: aço carbono, 

acabamento: pintado, cor: preto, mecanismo grampeador: 

aço carbono cromado, material da base: aço carbono, tam. 

do grampo: 9/14, capac. do grampo: 110 fls, unidade de 

fornecimento: caixa 01 unid. 

  

92 200 Unid. Grampo p/ grampeador, material: aço carbono, acabamento: 

galvanizado, tamanho: 23/8, unidade de fornecimento: caixa 

1.000 unidades 

  

93 50 Unid. Grampeador, aço carbono cromado, material da base: 

plástico, tamanho do grampo: 24/6, capacidade do grampo: 

20 fls., unidade de fornecimento: caixa 01 unid. 

  

94 50 Unid. Grampeador tipo alicate em metal com cabo emborrachado, 

med. aprox. 20cm, ação automática, trilho fixo, com 

mecanismo anti-jam, para grampos 26/6, para grampear no 

minimo 25 folhas com padrão de qualidade igual ou 

superior a cis ou hellios/carbex. 
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95 150 Unid. Grampo p/ grampeador, material: aço carbono, acabamento: 

galvanizado, tamanho: 26/6, unidade de fornecimento: caixa 

1.000 unidades 

  

96 200 Unid. Grampeador, aço carbono, capacidade 110 fls. tamanho do 

grampo: 9/14- cx 1.000 
  

97 50 Unid. Grampeador, mesa, aço carbono, pintado, capacidade 100 

fls. tamanho do grampo: 23/8- cx 1.000 
  

98 200 Unid. Grampo p/grampeador, material: aço carbono, acabamento: 

galvanizado, tamanho: 23/13, unidade de fornecimento: 

caixa 1000 unidades 

  

99 200 Unid. Grampo p/grampeador, material: aço carbono, acabamento: 

galvanizado, tamanho: 26/6, unidade de fornecimento: caixa 

1000 unidades 

  

100 6.000 Pacote Grampo trilho pasta , material: plástico, tamanho: 80 mm , 

unidade de fornecimento: pacote 50 unidade 

  

101 800 kg Elástico para amarrar em látex amarelo, alta resistência, 

pacote 1 kg  

  

102 05 Unid. Quadro branco com medidas 1200 (altura) x 2,00m(largura). 

Dimensão padrão de quadro branco para escrita com 

marcador e apagável a seco, confeccionado em chapa de 

fibra branca resinada(espessura 17mm), moldura em 

alumínio anodizado, fosco com suporte para apagador 

arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de 

fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou 

horizontal, acompanhado de manual e conjunto de 

acessórios de instalação (buchas e parafusos). 

  

103 50 Unid. Pasta arquivo,  material tipo PVC, tipo sanfonada, medindo 

aproximadamente 28cmx39cm, na cor: transparente, 

elásticos nas extremidades, com aproximadamente 30 

divisórias, visor e etiquetas. 

  

104 5.000 Unid. Pasta AZ para arquivo de documentos, lombada de 

aproximadamente 8cm, com 02 furos, revestim. tipo 

percalux, borda reforçada com metal, medindo 

aproximadamente 36x24cm, ferragem tipo argola  

  

105 300 Unid. Perfurador papel, capacidade de perfuração: 100 fls., 

unidade de fornecimento: caixa 1 unidade 
  

106 500 Unid. Perfurador papel, capacidade de perfuração: 50 fls. material: 

aço carbono , modelo: escritório, cor: preta, quantidade de 

vazadores: 02 vazadores, furo redondo, margeador: sem 

margeador, material da base: plástica, porta confete , 

unidade de fornecimento: caixa 1 un, 

  

107 100 Unid. Porta canetas de plástico, na cor : fume, com 3 lugares para 

canetas/clips e lembrete  
  

108 05 Unid. Relógio de parede analógico, corpo plástico, na cor branca, 

medida aproximada de 25cm de diâetro , funciona com 02 

pilhas aa, unidade de fornecimento: unidade 

  

109 200 Unid. Régua para escritório, material plástico transparente, 

comprimento de 30cm, espessura min. 2mm, graduação 

centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 

transmitância transparente, unidade de fornecimento: 

unidade 

  

110 200 Unid. Régua para escritório, material plástico transparente, 

comprimento de 50cm, espessura mín. 2mm, graduação 

centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 

transmitância transparente, unidade de fornecimento: 

unidade 
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111 60 Unid. Tesoura multiuso , lamina de aço inox, cabo anatômico em 

polipropileno, com ponta, medindo aproxid. 21 cm, unidade 

de fornecimento: unidade 

  

112 60 Unid. Visor plástico transparente para pasta suspensa, com 

etiqueta branca unid. de fornecimento: caixa com 50 unid. 
  

113 1.000 Caixa Papel A4, medindo 210x 297 mm, gramatura 75g/m². 10 

pacote com 500 folhas. Branco. Acondicionados em 

embalagens resistentes à umidade. 

  

114 500 Unid. Pasta Plástica na cor Fumê, com elástico nas extremidades, 

com dorso medindo aproximadamente 5 cm. 
  

   TOTAL DO LOTE 02   

   TOTAL GLOBAL   

 

Valor por Extenso: R$________(____________________________________________ 

 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos, da abertura da proposta. 

 

Vigência da Ata para Registro de Preços: 12 (doze) meses. 
 

Declaro estar de acordo e submeter-me a todas as Cláusulas e condições do Edital do Pregão 

Presencial para Registro de Preços n.º 024/2019. 

 

Baixo guandu-ES, 24 de maio de 2019. 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMAS/SEMAD/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

 

 

 

 

 

 

A (o) ___________________________________________________ por intermédio do seu 

representante ou procurador, DECLARA, ao Município de Baixo Guandu-ES, que atende a todas as 

condições de habilitação ao presente procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº 

024/2019. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

 

Baixo guandu-ES, 24 de maio de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________ 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SEMAD/SEMAS/BG/ES- PPSRP Nº 024/2019 Página 28 

 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO IV 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

SEMAS/SEMAD/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

 

 

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE _____________ de BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de 

direito público interno, situado à Rua Fritz Von Lutzow, n.º 217, Centro, inscrita no CNPJ sob n.º 

_____________, neste ato representado pela Sra. Secretária Municipal de ____________, 

_________________, brasileiro (a), Casado (a), portador (a) do C.P.F. n.º ____________e RG Nº 

______________, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 024/2019, publicada na forma da lei, no dia 

___/___/___, constante dos autos, RESOLVE, registrar, os preços e qualitativos, das empresas 

elencadas à seguir, de acordo com a classificação por elas alcançadas no certame de licitação, por 

item vencido, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de 

Preços, que é regido pelas Leis Federais n.º 8.666/1993, pelos Decretos Federais nº 7.892/2013, 

8.250/2014 e 9.488/2018, pelos Decretos Municipais nº 4.348/2010, 5.126/2014 e 5.350/2015, e em 

conformidade com as disposições a seguir. 

 

 

I – DO OBJETO 
 

1.1 – Registro de preços para futuras aquisições e Materiais de Expediente e Papelaria, em 

atendimento às Secretarias Municipais de Saúde e Administração. 

 

II - REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1- O objeto deste CONTRATO será executado em regime de fornecimento por preço unitário. 

 

III - DO PREÇO e DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

3.1 - Os preços dos produtos contratados são os constantes do Anexo II do edital, conforme 

especificados na planilha à seguir, e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e 

indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas diretas e 

indiretas inerentes à presente contratação, a saber:  

 

LOTE 01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Item 

Quant. Unid. Especificações Vr. Unit. Vr.  

Total 

01 200 Unid. Arquivo Morto – em papelão rígido de 3mm, com 3 camadas de 

kraft, dimensões mínimas de 24,5cm (altura) x 18,5cm (largura) x 

39,0 cm (profundidade), fechamento sob pressão articular, com 

abertura e furos nas diferentes faces.  
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02 80 Unid. Caderno brochurão capa dura, formato 200mm x 275mm, com 

aproximadamente 100 folhas. 
  

03 15 Unid. Corretivo a base de água, sem odor, não tóxico, frasco com 18 ml, 

caixa com 12 unidades. Validade mínima de 01 ano a partir da 

data de entrega no Almoxarifado. 

  

04 20 Caixa Caneta esferográfica cor vermelha, material plástico, cristal, 

formato hexagonal, material da ponta tungstênio, tamanho da 

ponta: 1.0 mm, cor da tinta: vermelha, tubo de tinta removível, 

tampa ventilada, diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de 

fornecimento: caixa com 50 unidades 

  

05 50 Pacte Cartolina dupla face, cor laranja, com 48x66cm com gramatura de 

120g/m2, unidade de fornecimento pacote com 20 unidades.  
  

06 50 Pacte Cartolina dupla face, cor Uva, com 48x66cm com gramatura de 

120g/m2, unidade de fornecimento pacote com 20 unidades.  
  

07 100 Unid. Pilha Média 1,5 V, alcalina AA - 04 unidades   
08 200 Pacte Bloco de anotação, auto adesivo, cor amarela, medindo  

aproximadamente, 76mm x 76mm. Pacote com 04 blocos de 100 

folhas cada. 

  

09 15 Caixa Cola branca 90 gramas. (adesivo vinílico disperso em água, de cor 

branca, odor característico e média viscosidade, que após seco 

apresenta uma película transparente, plastificada, de alta 

resistência ao descolamento) caixa com 12 frascos. 

Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no 

Almoxarifado. 

  

10 50 Caixa Caneta esferográfica cor Azul, material plástico, cristal, formato 

hexagonal, material da ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 

mm, cor da tinta: azul, tubo de tinta removível, tampa ventilada, 

diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de fornecimento: 

caixa com 50 unidades 

  

11 30 Caixa Caneta esferográfica cor Preta, material plástico, cristal, formato 

hexagonal, material da ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 

mm, cor da tinta: Preta, tubo de tinta removível, tampa ventilada, 

diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de fornecimento: 

caixa com 50 unidades 

 

  

12 100 Caixa Caneta marca texto com ponta facetada, na cor amarela, para 

traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente. Validade de 03 anos. Caixa 

com 12 unidades 

  

13 05 Caixa Carbono manual formato A4 21x29,7- caixa com 100 folhas na 

cor preta. 
  

14 100 Caixa Clips galvanizado nº 4/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de 

aço revestido 
  

15 100 Caixa Clips galvanizado nº 6/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de 

aço revestido 
  

16 50 Caixa Clips galvanizado nº 8/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de 

aço revestido 
  

17 150 Pacte Cartolina dupla fase: cor amarelo, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

18 100 Pacte Cartolina dupla fase: cor Azul, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

19 50 Pacte Cartolina dupla fase: cor Lilás, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 
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20 100 Pacte Cartolina dupla fase: cor Vermelha, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

21 80 Pacte Cartolina dupla fase: cor Rosa Bebê, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

22 60 Pacte Cartolina dupla fase: cor Rosa Pink, medindo aproximadamente 

48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: 

pacote com 20 unidades 

  

23 60 Pacte Cartolina dupla fase: cor Verde Escuro, medindo 

aproximadamente 48x66cm, com gramatura 120g/m2, unidade de 

fornecimento: pacote com 20 unidades 

  

24 300 Unid. Envelope branco medindo aproximadamente 175mmx245 mm   
25 02 Caixa Envelope branco medindo aproximadamente 260mmx360 mm- 90 

grs. cada. Caixa com 250 unidades 
  

26 03 Caixa Envelope saco natural – medindo aproximadamente 229x 324mm, 

caixa com 250 unidades. 
  

27 02 Caixa Envelope saco pardo 240x340 de 80grs- caixa c/ 250 unid. cada.   
28 15 Pç Estilete com lâmina largo – medindo no mínimo 18x100mm   
29 30 Kg Elástico para dinheiro de látex amarelo, alta resistência, pacote 

com um quilo. (borracha circular) 
  

30 15 Unid. Extrator de grampo em inox tipo espátula, com 

comprimento150mm 
  

31 10 Unid. Fita métrica flexível de 1,5 metros, para avaliação de medidas.   
32 1000 Unid. Fita crepe 18 mmx50 m.   
33 100 Unid. Fita adesiva transparente, medindo 12mmx50m   
34 300 Unid. Fita adesiva transparente tipo durex, para empacotamento – 

medindo 45 mmx45 m. 
  

35 500 Caixa Grampo para grampeador de papéis, confeccionado em arame com 

seção retangular, tamanho 26/6, perfeitamente cobreado ou 

galvanizado, isento de oxidação, permitindo o grampeamento de, 

no mínimo, 10 folhas de papel – caixa com 5.000 unidades – 

validade indeterminada. 

  

36 80 Unid. Grampeador de papel - Para grampos 26/6, linha tradicional, em 

metal, grampeamento mínimo 16 fls., possuindo placa de 

agulhamento dimensões mínimo 158(c)x41(l)x55mm(a) 

  

37 20 Caixa Lápis cera na cor preta atóxico – caixa c/ 12 unidades   
38 14 Caixa Lápis grafite, nº 3, mina grafite nº 03= b, 

resistente, com escrita macia, traço escuro e excelente 

apagabilidade, cor preta e formato redondo. Caixa c/ 144 unid. 

  

39 17 Caixa Lápis preto nº 02 grafite. Corpo em madeira cilíndrico, sem 

emenda, caixa com 44 unidades 
  

40 100 Unid. Livro Ata Oficial- pautado com 200 folhas- numeradas de 01 a 

200, sem margem, capa dura, na cor preta. 
  

41 150 Caixa Papel Tamanho A4, Tamanho 210mm x 297mm - caixa com 10 

pacotes de 500 folhas cada pacote. 
  

42 200 Unid. Pasta A-Z – com ferragem tipo argola, revestida em Percalux, 

lombada de aproximadamente 08 cm, com 02 furos, formato 

oficio 36x24cm 

  

43 200 Unid. Pasta grossa com elástico, em plástico transparente.  Lombo com 

aproximadamente 5 cm. Sendo 45 na cor azul, 45 na cor verde, 45 

na cor vermelha, 45 na cor fumê.  

  

44 300 Unid. Pasta de cartolina plastificada, com elástico, tamanho oficio, 

sendo 75 na cor verde,75 na cor amarela, 125 na cor vermelha, 

125 na cor azul. 
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45 20 Unid. Perfurador para Papel - tipo mesa, material aço, estrutura metálica, 

tamanho médio, tratamento superficial pintado, capacidade de 

perfuração de no mínimo 50 folhas (tipo CIS, Maped. ou similar 

com mesmo padrão de qualidade). Característica adicional furo 

redondo. 

  

46 05 Rolo Plástico adesivo transparente incolor 45cmx25m – rolo    
47 120 Unid. Prancheta em chapa de acrílico com pegador de metal em chapa 

de ferro galvanizado, tamanho ofício (320x220 mm). 
  

48 20 Unid. Pilha AAA alcalina 1.5 V – pacote com 04 unidades   
49 300 Unid. Pilha grande alcalina pacote com 04 unidades   
50 05 Unid. Pincel atômico cor Preta, para quadro branco ponta macia de 

acrílico 4mm, apaga facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  
  

51 05 Unid. Pincel atômico cor Azul, para quadro branco ponta macia de 

acrílico 4mm, apaga facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  
  

52 05 Unid. Pincel atômico cor Vermelha, para quadro branco ponta macia de 

acrílico 4mm, apaga facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  
  

53 100 Unid. Régua graduada de 30 cm, confeccionada em polietileno, 

transparente grossa. 
  

54 20 Unid. Tinta para carimbo – bisnaga com 42 ml, sendo: 15 na cor preta e 

05 na cor azul. 
  

55 70 Pacte Cartolina Dupla Face, cor amarelo ouro, medindo 

aproximadamente 48x66cm cada 
  

56 15 Caixa Borracha plástica, à base de PVC, cor branca, para apagar lápis 

grafite, macia, não abrasivo, tamanho mínimo 43x21x12mm. 

Caixa com 24 unidades. 

  

57 500 Pacte Cartolina cor branca, medindo aproximadamente 50x65cm, com 

gramatura 150g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 10 

unidades 

  

   TOTAL DO LOTE 01   

 

LOTE 02- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Item Quant. Unid. Especificações Vr. Unit. Vr. Total 

58 100 Unid. Adesivo Instantâneo, Aspecto líquido. Cor: Incolor; Material: 

Cianoacrilato; Apresentação: Bisnaga com 3g; Unid.: Cartela: 

01 UND. 

  

59 50 Unid. Agenda permanente com aproximadamente 384 páginas capa 

dura com 145x210mm. 
  

60 10 Unid. Agenda tipo telefônica, revestimento capa couro, índice 

alfabético az, quantidade mínima de fls 150, gramatura 75g/m² 

compr. aprox. 210mm, largura 150mm, na cor preta. 

  

61 30 Unid. Almofada carimbo, número 4, material da almofada: tecido de 

longa duração recarregável, com entintamento, cor azul, 

tamanho aprox.. L: 105 mm, C: 180 mm, material do estojo: 

estojo em plástico, unidade de fornec. caixa 1 unidade 

  

62 20 Unid. Apontador lápis manual , material: plástico , modelo: 1 furo, 

formato: retangular, deposito: sem deposito, cor: azul, unidade 

de fornecimento: caixa com 25 unidades 

  

63 10 Unid. Apagador quadro, aplicação: quadro magnético branco, modelo: 

com porta caneta, com ima interno para fixação, material do 

corpo: plástico, cor do corpo: azul , material da base: feltro, 

largura: 50 mm, comprimento: 150 m, unidade de fornecimento: 

caixa 1 unidade 

  

64 10 Rolo Barbante 100% algodão cru, n° 08, com fio trançado, com no 

mínimo 250 gramas 
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65 200 Caixa Borracha a base de PVc cor branca, macia e não abrasiva, de no 

mínimo 43x21x12mm; com luva plástica, caixa com 24 

unidades. 

  

66 200 Unid. Bobina de papel para calculadora Elgin 7123, em papel sulfiti, 

medindo 57mm x 300m (lxc) , na cor branca, modelo super fácil 

r02. 

  

67 500 Pacote Bloco de anotação autoadesivo cor amarela (76mmx76mm) 

bloco com 100 folhas. 
  

68 3.000 Unid. Bloco de anotação auto adesivo cor amarela (38mmx50mm), 

com 04 blocos com 100 folhas. 
  

69 100 Caixa Caneta esferográfica, material: plástico, cor: cristal, formato: 

hexagonal, material da ponta: tungstênio, tamanho da ponta: 1,0 

(media) mm, cor da tinta: azul, tubo de tinta: removível, tampa: 

ventilada , diâmetro: 8 mm, comprim.: 140 mm, unidade de 

fornec.: caixa 50 unidades 

  

70 50 Caixa Caneta esferográfica, material: plástico, cor: cristal, formato: 

hexagonal, material da ponta: tungstênio, tamanho da ponta: 1,0 

(media) mm, cor da tinta: preta, tubo de tinta: removível, 

tampa: ventilada , diâmetro: 8 mm, comprim.: 140 mm, unidade 

de fornecimento: caixa 50 unid. 

  

71 3.000 Unid. Caixa para arquivo morto, ofício, material papelão, cor marrom, 

medidas de 34x14x25cm (axlxp). 
  

72 50 Caixa Caneta marca texto ponta facetada na cor amarela. Material: 

plástico, formato: cilíndrico, apresentação: individual, para 

traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente. Validade de 03 anos, 

caixa com 12 unidades. 

  

73 100 Caixa Cola branca, 90gr, (adesivo vinílico disperso em água, de cor 

branca, odor característico e média viscosidade, que após seco 

apresenta uma película transparente, plastificada, de alta 

resistência ao descolamento) caixa com 12 frascos. Validade 

mínima de 01 ano a partir da data de entrega no almoxarifado. 

  

74 100 Caixa Corretivo líquido a base d’agua, sem odor, não tóxico, frasco 

com 18 ml, caixa com 12 unidades. Validade mínima de 01 ano 

a partir da data de entrega no almoxarifado. 

  

75 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: 

galvanizado, numero: 2, cor: prateado, unidade de fornecimento: 

caixa 100 unidades 

  

76 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço acabamento: 

galvanizado, numero: 3, cor: prateado, unidade de fornecimento: 

caixa 100 unidades 

  

77 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: 

galvanizado, numero: 4, cor: prateado, unidade de fornecimento: 

caixa 100 unidades 

  

78 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: 

galvanizado, numero: 6, cor: prateado, unidade de fornecimento: 

caixa 100 unidades 

  

79 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: 

galvanizado, numero: 8, cor: prateado, unidade de fornecimento: 

caixa 100 unidades 

  

80 1.000 Unid. Envelope ofício branco 63g/m², tamanho: 114 mmx229mm   
81 1.000 Unid. Envelope saco de papel, cor branco, formato (lxa): 260 x 

360mm, gramatura: 90g/m², adequado para papeis no tamanho 

A4, carta e ofício. 

  

82 1.000 Unid. Envelope Saco Pardo, Tamanho 240mmX340mm, Gramatura: 

80 gramas. 
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83 1.000 Unid. Envelope Kraft natural  80g/m², tamanho: 310mm x 410mm   
84 1.000 Unid. Envelope Kraft natural  80g/m², tamanho: 240mm x 340mm   
85 150 Unid. Estilete universal lamina de 18 mm, fabricado com corpo  

plástico, lamina em aço com tratamento anti ferrugem e  trava e 

suporte de diversas cores  

  

86 300 Unid. Extrator de grampo em aço inox tipo espátula com comprimento 

de 150 mm 
  

87 500 Pacote Fita adesiva durex, medida: 12x10mm, embalagem com 10 

unidades, cor: transparente 
  

88 200 Unid. Fita adesiva transparente, tamanho pequeno, largura 1,2 cm.   
89 600 Unid. Fita adesiva transparente de 45mm x 50m, para empacotamento   
90 600 Unid. Fita adesiva transparente de 45mm x 45m, para empacotamento   
91 100 Unid. Grampeador, modelo: mesa, material do corpo: aço carbono, 

acabamento: pintado, cor: preto, mecanismo grampeador: aço 

carbono cromado, material da base: aço carbono, tam. do 

grampo: 9/14, capac. do grampo: 110 fls, unidade de 

fornecimento: caixa 01 unid. 

  

92 200 Unid. Grampo p/ grampeador, material: aço carbono, acabamento: 

galvanizado, tamanho: 23/8, unidade de fornecimento: caixa 

1.000 unidades 

  

93 50 Unid. Grampeador, aço carbono cromado, material da base: plástico, 

tamanho do grampo: 24/6, capacidade do grampo: 20 fls., 

unidade de fornecimento: caixa 01 unid. 

  

94 50 Unid. Grampeador tipo alicate em metal com cabo emborrachado, 

med. aprox. 20cm, ação automática, trilho fixo, com mecanismo 

anti-jam, para grampos 26/6, para grampear no minimo 25 

folhas com padrão de qualidade igual ou superior a cis ou 

hellios/carbex. 

  

95 150 Unid. Grampo p/ grampeador, material: aço carbono, acabamento: 

galvanizado, tamanho: 26/6, unidade de fornecimento: caixa 

1.000 unidades 

  

96 200 Unid. Grampeador, aço carbono, capacidade 110 fls. tamanho do 

grampo: 9/14- cx 1.000 
  

97 50 Unid. Grampeador, mesa, aço carbono, pintado, capacidade 100 fls. 

tamanho do grampo: 23/8- cx 1.000 
  

98 200 Unid. Grampo p/grampeador, material: aço carbono, acabamento: 

galvanizado, tamanho: 23/13, unidade de fornecimento: caixa 

1000 unidades 

  

99 200 Unid. Grampo p/grampeador, material: aço carbono, acabamento: 

galvanizado, tamanho: 26/6, unidade de fornecimento: caixa 

1000 unidades 

  

100 6.000 Pacote Grampo trilho pasta , material: plástico, tamanho: 80 mm , 

unidade de fornecimento: pacote 50 unidade 

  

101 800 kg Elástico para amarrar em látex amarelo, alta resistência, 

pacote 1 kg  

 

  

102 05 Unid. Quadro branco com medidas 1200 (altura) x 2,00m(largura). 

Dimensão padrão de quadro branco para escrita com marcador e 

apagável a seco, confeccionado em chapa de fibra branca 

resinada(espessura 17mm), moldura em alumínio anodizado, 

fosco com suporte para apagador arredondado, removível e 

deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser 

instalado na vertical ou horizontal, acompanhado de manual e 

conjunto de acessórios de instalação (buchas e parafusos). 
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103 50 Unid. Pasta arquivo,  material tipo PVC, tipo sanfonada, medindo 

aproximadamente 28cmx39cm, na cor: transparente, elásticos 

nas extremidades, com aproximadamente 30 divisórias, visor e 

etiquetas. 

  

104 5.000 Unid. Pasta AZ para arquivo de documentos, lombada de 

aproximadamente 8cm, com 02 furos, revestim. tipo percalux, 

borda reforçada com metal, medindo aproximadamente 

36x24cm, ferragem tipo argola  

  

105 300 Unid. Perfurador papel, capacidade de perfuração: 100 fls., unidade de 

fornecimento: caixa 1 unidade 
  

106 500 Unid. Perfurador papel, capacidade de perfuração: 50 fls. material: aço 

carbono , modelo: escritório, cor: preta, quantidade de 

vazadores: 02 vazadores, furo redondo, margeador: sem 

margeador, material da base: plástica, porta confete , unidade de 

fornecimento: caixa 1 un, 

  

107 100 Unid. Porta canetas de plástico, na cor : fume, com 3 lugares para 

canetas/clips e lembrete  
  

108 05 Unid. Relógio de parede analógico, corpo plástico, na cor branca, 

medida aproximada de 25cm de diâetro , funciona com 02 pilhas 

aa, unidade de fornecimento: unidade 

  

109 200 Unid. Régua para escritório, material plástico transparente, 

comprimento de 30cm, espessura min. 2mm, graduação 

centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 

transmitância transparente, unidade de fornecimento: unidade 

  

110 200 Unid. Régua para escritório, material plástico transparente, 

comprimento de 50cm, espessura mín. 2mm, graduação 

centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 

transmitância transparente, unidade de fornecimento: unidade 

  

111 60 Unid. Tesoura multiuso , lamina de aço inox, cabo anatômico em 

polipropileno, com ponta, medindo aproxid. 21 cm, unidade de 

fornecimento: unidade 

  

112 60 Unid. Visor plástico transparente para pasta suspensa, com etiqueta 

branca unid. de fornecimento: caixa com 50 unid. 
  

113 1.000 Caixa Papel A4, medindo 210x 297 mm, gramatura 75g/m². 10 pacote 

com 500 folhas. Branco. Acondicionados em embalagens 

resistentes à umidade. 

  

114 500 Unid. Pasta Plástica na cor Fumê, com elástico nas extremidades, com 

dorso medindo aproximadamente 5 cm. 
  

   TOTAL DO LOTE 02   

   TOTAL GLOBAL   

 

Valor por Extenso: R$________(____________________________________________ 

 

IV – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

4.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 

pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

4.1.1 – Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

 

4.1.2 – Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 
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4.1.3 – Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

 

4.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

 

4.2.1 – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, 

desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão 

de Ordem de Fornecimento; 

 

4.2.2 – Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

 

4.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  

 

4.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, 

como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

 

4.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 

diretamente, em majoração de seus encargos. 

 

4.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos 

no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 

minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

 

4.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 

não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 

 

4.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

 

4.5.3.1 – Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

 

4.5.3.2 – O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

 

4.5.3.3 – Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

 

4.5.3.4 – A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

4.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento, precedida de análise pela 

Assessoria Jurídica Municipal, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
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V – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

 

5.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no 

mercado; 

d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

 

5.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento 

convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

 

5.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa 

e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

 

5.2.1 – O cancelamento do registro de preços, não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivado por ocorrência ou infração cometidas pelo Contratado, observado 

os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

 

5.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento ao(s) fornecedor(es), mediante o 

envio de correspondência, para o email oficial da Contratada ou com aviso de recebimento via 

correios. 

 

5.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 

efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a 

contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

 

5.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o 

pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

VI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1 - O(s) pagamento(s) a CONTRATADA será(ão) efetuado(s) pela tesouraria do Município em 

até 30 (trinta) dias da emissão da NF/Fatura e aceite pela fiscalização. 

 

6.2 - O pagamento far-se-á por cheque nominativo ou por meio eletrônico. 

 

6.3 – A fiscalização da contratação será realizada pelas Secretarias solicitantes, por Fiscal e 

Gestores devidamente indicados, para acompanhamento da contratação e ateste do faturamento. 
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6.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 

Contratante. 

 

6.5 – A eventual inadimplência contratual de algum dos participantes desta Ata de Registro de 

Preços, não produzirá efeitos quanto aos demais Contratados.  

 

VII – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

 

7.1 - O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados do dia 

posterior à data de sua publicação no Diário Oficial. 

 

7.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como 

termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento, e como termo final o recebimento definitivo 

dos materiais pela Administração, observados os limites de prazo de entrega, e sem prejuízo para o 

prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos. 

 

VIII –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 - As despesas inerentes a esta Ata de Registro de Preços correrão à conta das respectivas 

dotações orçamentárias das Secretárias solicitantes e serão especificadas ao tempo da emissão do 

empenho e da consequente emissão da ordem de fornecimento. 

 

IX – DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

9.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição 

dos produtos com os fornecedores, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/1993 e deverá ser 

retirada pela CONTRATADA em até 05 (cinco) dias da convocação. 

 

9.2 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou 

se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a 

ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em 

fornecer os materiais ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observadas a ordem 

de classificação. 

 

X – DA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

10.1 - A entrega ou disponibilização dos produtos ou serviços dar-se-á no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem de fornecimento. 

 

10.2 - Os produtos serão entregues de acordo com as quantidades estipuladas em requisições e 

sua entrega ou execução se efetuará nos locais e horários indicados pelas Secretarias 

solicitantes. 
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10.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar à suas expensas o(s) produto(s) que vier (em) a ser (em) 

recusado (s), impróprios para consumo humano, sendo que o ato do recebimento não importará em 

sua aceitação definitiva, uma vez que novamente serão verificadas pela Municipalidade as 

condições dos produtos trocados. 

 

XI – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

11.1 - Compete à Contratada: 

 

a) entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos; 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

c) manter, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, que será 

observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA; 

 

11.2 - Compete à Contratante: 

 

a) efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula 2ª (segunda), nos termos deste instrumento; 

b) definir o local para entrega dos produtos adquiridos; 

c) designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos 

adquiridos. 

 

XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 – O atraso injustificado na execução da contratação sujeitará o Contratado à aplicação de multa 

de mora, nas seguintes condições: 

 

12.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,33 % (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, a 

incidir sobre o valor total reajustado da contratação, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso 

o contrato encontre-se parcialmente executado; 

 

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

objeto; 

 

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no item 11.2 deste edital e na Lei Federal nº. 

8.666/1993; 

 

12.2 - A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 
 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, 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 o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea “c”. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não 

são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por 

perdas e danos (alínea “b”). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, 

a autoridade competente submeterá sua decisão ao Gestor Municipal da Unidade Gestora afeta, a 

fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam 

confirmadas pelo Gestor da UG, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua 

autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias. 

 

12.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 

notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para 

aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 

consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 

8666/1993; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as 

notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
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e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 

resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 

8.666/1993; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Assessoria 

Jurídica Municipal. 

 

12.4 – Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 

relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 

 

12.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 

prestada pela contratada; 

 

12.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 

XIII – DA RESCISÃO 

 

13.1 - A rescisão desta Ata de Registro de Preços poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas 

nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se 

for o caso. 

 

XIV – DOS RECURSOS 

 

14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 

do art. 109, da Lei n
o
 8.666/1993 e suas alterações. 

 

XV – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1 - A execução do objeto desta Ata de Registro de Preços será acompanhada pelas Secretarias 

Municipais solicitantes, que designa o Gestor abaixo especificado, para atestar a execução do objeto 

da contratação em sua conformidade com o edital, observadas as disposições desta Ata, sem o que 

não será permitido qualquer pagamento: 

 

15.1.1- Pela Secretaria Municipal de Saúde: a Sra. Terezinha do Carmo Alves Bolzani; 

 

15.1.2- Pela Secretaria Municipal de Administração: o Sr. Adonias Menegídio da Silva; 

 

XVI – DO FORO 

 

16.1 – Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas à presente CONTRATAÇÃO é o 

da Comarca de Baixo Guandu - Estado do Espírito Santo. 
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual 

distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu-ES, ____ de __________ de 2019. 

 

 

 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR:_________________________________________________                                                                                                                                          

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ________________________ 

Sr.(a):________________________________________________ 

 

 

 

FORNECEDORES CREDENCIADOS 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

 

 

 

A empresa: ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, 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 dezesseis anos, salvo a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz 

 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de maio de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins do 

disposto neste edital que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos quanto a 

participação da empresa no procedimento licitatório. 

 

Firmamos o presente. 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de maio de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO VII 

 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

LOTE 01- SEMAS/BG 
Item Quant. Unid. Especificações 
01 200 Unid. Arquivo Morto – em papelão rígido de 3mm, com 3 camadas de kraft, dimensões 

mínimas de 24,5cm (altura) x 18,5cm (largura) x 39,0 cm (profundidade), fechamento 

sob pressão articular, com abertura e furos nas diferentes faces.  

02 80 Unid. Caderno brochurão capa dura, formato 200mm x 275mm, com aproximadamente 100 

folhas. 

03 15 Unid. Corretivo a base de água, sem odor, não tóxico, frasco com 18 ml, caixa com 12 

unidades. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no Almoxarifado. 

04 20 Caixa Caneta esferográfica cor vermelha, material plástico, cristal, formato hexagonal, material 

da ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 mm, cor da tinta: vermelha, tubo de tinta 

removível, tampa ventilada, diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de 

fornecimento: caixa com 50 unidades 

05 50 Pacte Cartolina dupla face, cor laranja, com 48x66cm com gramatura de 120g/m2, unidade de 

fornecimento pacote com 20 unidades.  

06 50 Pacte Cartolina dupla face, cor Uva, com 48x66cm com gramatura de 120g/m2, unidade de 

fornecimento pacote com 20 unidades.  

07 100 Unid. Pilha Média 1,5 V, alcalina AA - 04 unidades 

08 200 Pacte Bloco de anotação, auto adesivo, cor amarela, medindo  aproximadamente, 76mm x 

76mm. Pacote com 04 blocos de 100 folhas cada. 

09 15 Caixa Cola branca 90 gramas. (adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor 

característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, 

plastificada, de alta resistência ao descolamento) caixa com 12 frascos. 

Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no Almoxarifado. 

10 50 Caixa Caneta esferográfica cor Azul, material plástico, cristal, formato hexagonal, material da 

ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 mm, cor da tinta: azul, tubo de tinta removível, 

tampa ventilada, diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de fornecimento: caixa 

com 50 unidades 

11 30 Caixa Caneta esferográfica cor Preta, material plástico, cristal, formato hexagonal, material da 

ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 mm, cor da tinta: Preta, tubo de tinta removível, 

tampa ventilada, diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de fornecimento: caixa 

com 50 unidades 

12 100 Caixa Caneta marca texto com ponta facetada, na cor amarela, para traços de 1 a 4mm, tinta 

fluorescente. Validade de 03 anos. Caixa com 12 unidades 

13 05 Caixa Carbono manual formato A4 21x29,7- caixa com 100 folhas na cor preta. 

14 100 Caixa Clips galvanizado nº 4/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de aço revestido 

15 100 Caixa Clips galvanizado nº 6/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de aço revestido 

16 50 Caixa Clips galvanizado nº 8/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de aço revestido 

17 150 Pacte Cartolina dupla fase: cor amarelo, medindo aproximadamente 48x66cm, com gramatura 

120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

18 100 Pacte Cartolina dupla fase: cor Azul, medindo aproximadamente 48x66cm, com gramatura 

120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

19 50 Pacte Cartolina dupla fase: cor Lilás, medindo aproximadamente 48x66cm, com gramatura 

120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 
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20 100 Pacte Cartolina dupla fase: cor Vermelha, medindo aproximadamente 48x66cm, com 

gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

21 80 Pacte Cartolina dupla fase: cor Rosa Bebê, medindo aproximadamente 48x66cm, com 

gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

22 60 Pacte Cartolina dupla fase: cor Rosa Pink, medindo aproximadamente 48x66cm, com 

gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

23 60 Pacte Cartolina dupla fase: cor Verde Escuro, medindo aproximadamente 48x66cm, com 

gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

24 300 Unid. Envelope branco medindo aproximadamente 175mmx245 mm 

25 02 Caixa Envelope branco medindo aproximadamente 260mmx360 mm- 90 grs. cada. Caixa com 

250 unidades 

26 03 Caixa Envelope saco natural – medindo aproximadamente 229x 324mm, caixa com 250 

unidades. 

27 02 Caixa Envelope saco pardo 240x340 de 80grs- caixa c/ 250 unid. cada. 

28 15 Pç Estilete com lâmina largo – medindo no mínimo 18x100mm 

29 30 Kg Elástico para dinheiro de látex amarelo, alta resistência, pacote com um quilo. (borracha 

circular) 

30 15 Unid. Extrator de grampo em inox tipo espátula, com comprimento150mm 

31 10 Unid. Fita métrica flexível de 1,5 metros, para avaliação de medidas. 

32 1000 Unid. Fita crepe 18 mmx50 m. 

33 100 Unid. Fita adesiva transparente, medindo 12mmx50m 

34 300 Unid. Fita adesiva transparente tipo durex, para empacotamento – medindo 45 mmx45 m. 

35 500 Caixa Grampo para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, 

tamanho 26/6, perfeitamente cobreado ou galvanizado, isento de oxidação, permitindo o 

grampeamento de, no mínimo, 10 folhas de papel – caixa com 5.000 unidades – validade 

indeterminada. 

36 80 Unid. Grampeador de papel - Para grampos 26/6, linha tradicional, em metal, grampeamento 

mínimo 16 fls., possuindo placa de agulhamento dimensões mínimo 

158(c)x41(l)x55mm(a) 

37 20 Caixa Lápis cera na cor preta atóxico – caixa c/ 12 unidades 

38 14 Caixa Lápis grafite, nº 3, mina grafite nº 03= b, 

resistente, com escrita macia, traço escuro e excelente apagabilidade, cor preta e formato 

redondo. Caixa c/ 144 unid. 

39 17 Caixa Lápis preto nº 02 grafite. Corpo em madeira cilíndrico, sem emenda, caixa com 44 

unidades 

40 100 Unid. Livro Ata Oficial- pautado com 200 folhas- numeradas de 01 a 200, sem margem, capa 

dura, na cor preta. 

41 150 Caixa Papel Tamanho A4, Tamanho 210mm x 297mm - caixa com 10 pacotes de 500 folhas 

cada pacote. 

42 200 Unid. Pasta A-Z – com ferragem tipo argola, revestida em Percalux, lombada de 

aproximadamente 08 cm, com 02 furos, formato oficio 36x24cm 

43 200 Unid. Pasta grossa com elástico, em plástico transparente.  Lombo com aproximadamente 5 

cm. Sendo 45 na cor azul, 45 na cor verde, 45 na cor vermelha, 45 na cor fumê.  

44 300 Unid. Pasta de cartolina plastificada, com elástico, tamanho oficio, sendo 75 na cor verde,75 na 

cor amarela, 125 na cor vermelha, 125 na cor azul. 

45 20 Unid. Perfurador para Papel - tipo mesa, material aço, estrutura metálica, tamanho médio, 

tratamento superficial pintado, capacidade de perfuração de no mínimo 50 folhas (tipo 

CIS, Maped. ou similar com mesmo padrão de qualidade). Característica adicional furo 

redondo. 

46 05 Rolo Plástico adesivo transparente incolor 45cmx25m – rolo  

47 120 Unid. Prancheta em chapa de acrílico com pegador de metal em chapa de ferro galvanizado, 

tamanho ofício (320x220 mm). 

48 20 Unid. Pilha AAA alcalina 1.5 V – pacote com 04 unidades 

49 300 Unid. Pilha grande alcalina pacote com 04 unidades 

50 05 Unid. Pincel atômico cor Preta, para quadro branco ponta macia de acrílico 4mm, apaga 

facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  
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51 05 Unid. Pincel atômico cor Azul, para quadro branco ponta macia de acrílico 4mm, apaga 

facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  

52 05 Unid. Pincel atômico cor Vermelha, para quadro branco ponta macia de acrílico 4mm, apaga 

facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  

53 100 Unid. Régua graduada de 30 cm, confeccionada em polietileno, transparente grossa. 

54 20 Unid. Tinta para carimbo – bisnaga com 42 ml, sendo: 15 na cor preta e 05 na cor azul. 

55 70 Pacte Cartolina Dupla Face, cor amarelo ouro, medindo aproximadamente 48x66cm cada 

56 15 Caixa Borracha plástica, à base de PVC, cor branca, para apagar lápis grafite, macia, não 

abrasivo, tamanho mínimo 43x21x12mm. Caixa com 24 unidades. 

57 500 Pacte Cartolina cor branca, medindo aproximadamente 50x65cm, com gramatura 150g/m2, 

unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades 

 

LOTE 02- SEMAD/BG 
Item Quant. Unid. Especificações 
58 100 Unid. Adesivo Instantâneo, Aspecto líquido. Cor: Incolor; Material: Cianoacrilato; 

Apresentação: Bisnaga com 3g; Unid.: Cartela: 01 UND. 

59 50 Unid. Agenda permanente com aproximadamente 384 páginas capa dura com 145x210mm. 

60 10 Unid. Agenda tipo telefônica, revestimento capa couro, índice alfabético az, quantidade 

mínima de fls 150, gramatura 75g/m² compr. aprox. 210mm, largura 150mm, na cor 

preta. 

61 30 Unid. Almofada carimbo, número 4, material da almofada: tecido de longa duração 

recarregável, com entintamento, cor azul, tamanho aprox.. L: 105 mm, C: 180 mm, 

material do estojo: estojo em plástico, unidade de fornec. caixa 1 unidade 

62 20 Unid. Apontador lápis manual , material: plástico , modelo: 1 furo, formato: retangular, 

deposito: sem deposito, cor: azul, unidade de fornecimento: caixa com 25 unidades 

63 10 Unid. Apagador quadro, aplicação: quadro magnético branco, modelo: com porta caneta, com 

ima interno para fixação, material do corpo: plástico, cor do corpo: azul , material da 

base: feltro, largura: 50 mm, comprimento: 150 m, unidade de fornecimento: caixa 1 

unidade 

64 10 Rolo Barbante 100% algodão cru, n° 08, com fio trançado, com no mínimo 250 gramas 

65 200 Caixa Borracha a base de PVc cor branca, macia e não abrasiva, de no mínimo 43x21x12mm; 

com luva plástica, caixa com 24 unidades. 

66 200 Unid. Bobina de papel para calculadora Elgin 7123, em papel sulfiti, medindo 57mm x 300m 

(lxc) , na cor branca, modelo super fácil r02. 

67 500 Pacte Bloco de anotação autoadesivo cor amarela (76mmx76mm) bloco com 100 folhas. 

68 3.000 Unid. Bloco de anotação auto adesivo cor amarela (38mmx50mm), com 04 blocos com 100 

folhas. 

69 100 Caixa Caneta esferográfica, material: plástico, cor: cristal, formato: hexagonal, material da 

ponta: tungstênio, tamanho da ponta: 1,0 (media) mm, cor da tinta: azul, tubo de tinta: 

removível, tampa: ventilada , diâmetro: 8 mm, comprim.: 140 mm, unidade de fornec.: 

caixa 50 unidades 

70 50 Caixa Caneta esferográfica, material: plástico, cor: cristal, formato: hexagonal, material da 

ponta: tungstênio, tamanho da ponta: 1,0 (media) mm, cor da tinta: preta, tubo de tinta: 

removível, tampa: ventilada , diâmetro: 8 mm, comprim.: 140 mm, unidade de 

fornecimento: caixa 50 unid. 

71 3.000 Unid. Caixa para arquivo morto, ofício, material papelão, cor marrom, medidas de 

34x14x25cm (axlxp). 

72 50 Caixa Caneta marca texto ponta facetada na cor amarela. Material: plástico, formato: 

cilíndrico, apresentação: individual, para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente. Validade 

de 03 anos, caixa com 12 unidades. 

73 100 Caixa Cola branca, 90gr, (adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico 

e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de 

alta resistência ao descolamento) caixa com 12 frascos. Validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega no almoxarifado. 

74 100 Caixa Corretivo líquido a base d’agua, sem odor, não tóxico, frasco com 18 ml, caixa com 12 

unidades. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no almoxarifado. 
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75 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: galvanizado, numero: 2, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

76 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço acabamento: galvanizado, numero: 3, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

77 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: galvanizado, numero: 4, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

78 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: galvanizado, numero: 6, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

79 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: galvanizado, numero: 8, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

80 1.000 Unid. Envelope ofício branco 63g/m², tamanho: 114 mmx229mm 

81 1.000 Unid. Envelope saco de papel, cor branco, formato (lxa): 260 x 360mm, gramatura: 90g/m², 

adequado para papeis no tamanho A4, carta e ofício. 

82 1.000 Unid. Envelope Saco Pardo, Tamanho 240mmX340mm, Gramatura: 80 gramas. 

83 1.000 Unid. Envelope Kraft natural  80g/m², tamanho: 310mm x 410mm 

84 1.000 Unid. Envelope Kraft natural  80g/m², tamanho: 240mm x 340mm 

85 150 Unid. Estilete universal lamina de 18 mm, fabricado com corpo  plástico, lamina em aço com 

tratamento anti ferrugem e  trava e suporte de diversas cores  

86 300 Unid. Extrator de grampo em aço inox tipo espátula com comprimento de 150 mm 

87 500 Pacte Fita adesiva durex, medida: 12x10mm, embalagem com 10 unidades, cor: transparente 

88 200 Unid. Fita adesiva transparente, tamanho pequeno, largura 1,2 cm. 

89 600 Unid. Fita adesiva transparente de 45mm x 50m, para empacotamento 

90 600 Unid. Fita adesiva transparente de 45mm x 45m, para empacotamento 

91 100 Unid. Grampeador, modelo: mesa, material do corpo: aço carbono, acabamento: pintado, cor: 

preto, mecanismo grampeador: aço carbono cromado, material da base: aço carbono, 

tam. do grampo: 9/14, capac. do grampo: 110 fls, unidade de fornecimento: caixa 01 

unid. 

92 200 Unid. Grampo p/ grampeador, material: aço carbono, acabamento: galvanizado, tamanho: 

23/8, unidade de fornecimento: caixa 1.000 unidades 

93 50 Unid. Grampeador, aço carbono cromado, material da base: plástico, tamanho do grampo: 24/6, 

capacidade do grampo: 20 fls., unidade de fornecimento: caixa 01 unid. 

94 50 Unid. Grampeador tipo alicate em metal com cabo emborrachado, med. aprox. 20cm, ação 

automática, trilho fixo, com mecanismo anti-jam, para grampos 26/6, para grampear no 

minimo 25 folhas com padrão de qualidade igual ou superior a cis ou hellios/carbex. 

95 150 Unid. Grampo p/ grampeador, material: aço carbono, acabamento: galvanizado, tamanho: 

26/6, unidade de fornecimento: caixa 1.000 unidades 

96 200 Unid. Grampeador, aço carbono, capacidade 110 fls. tamanho do grampo: 9/14- cx 1.000 

97 50 Unid. Grampeador, mesa, aço carbono, pintado, capac. 100 fls. Tam. grampo: 23/8- cx 1000 

98 200 Unid. Grampo p/grampeador, material: aço carbono, acabamento: galvanizado, tamanho: 

23/13, unidade de fornecimento: caixa 1000 unidades 

99 200 Unid. Grampo p/grampeador, material: aço carbono, acabamento: galvanizado, tamanho: 26/6, 

unidade de fornecimento: caixa 1000 unidades 

100 6.000 Pacot

e 

Grampo trilho pasta , material: plástico, tamanho: 80 mm , unidade de fornecimento: 

pacote 50 unidade 

101 800 kg Elástico para amarrar em látex amarelo, alta resistência, pacote 1 kg  

102 05 Unid. Quadro branco com medidas 1200 (altura) x 2,00m(largura). Dimensão padrão de 

quadro branco para escrita com marcador e apagável a seco, confeccionado em chapa de 

fibra branca resinada(espessura 17mm), moldura em alumínio anodizado, fosco com 

suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de 

fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhado de 

manual e conjunto de acessórios de instalação (buchas e parafusos). 

103 50 Unid. Pasta arquivo,  material tipo PVC, tipo sanfonada, medindo aproximadamente 

28cmx39cm, na cor: transparente, elásticos nas extremidades, com aproximadamente 30 

divisórias, visor e etiquetas. 

104 5.000 Unid. Pasta AZ para arquivo de documentos, lombada de aproximadamente 8cm, com 02 

furos, revestim. tipo percalux, borda reforçada com metal, medindo aproximadamente 

36x24cm, ferragem tipo argola. 
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105 300 Unid. Perfurador papel, capacidade de perfuração: 100 fls., unidade de fornecimento: caixa 1 

unidade 

106 500 Unid. Perfurador papel, capacidade de perfuração: 50 fls. material: aço carbono , modelo: 

escritório, cor: preta, quantidade de vazadores: 02 vazadores, furo redondo, margeador: 

sem margeador, material da base: plástica, porta confete , unidade de fornecimento: 

caixa 1 un, 

107 100 Unid. Porta canetas de plástico, na cor : fume, com 3 lugares para canetas/clips e lembrete  

108 05 Unid. Relógio de parede analógico, corpo plástico, na cor branca, medida aproximada de 25cm 

de diâetro , funciona com 02 pilhas aa, unidade de fornecimento: unidade 

109 200 Unid. Régua para escritório, material plástico transparente, comprimento de 30cm, espessura 

min. 2mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 

transmitância transparente, unidade de fornecimento: unidade 

110 200 Unid. Régua para escritório, material plástico transparente, comprimento de 50cm, espessura 

mín. 2mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 

transmitância transparente, unidade de fornecimento: unidade 

111 60 Unid. Tesoura multiuso , lamina de aço inox, cabo anatômico em polipropileno, com ponta, 

medindo aproxid. 21 cm, unidade de fornecimento: unidade 

112 60 Unid. Visor plástico transparente para pasta suspensa, com etiqueta branca unid. de 

fornecimento: caixa com 50 unid. 

113 1.000 Caixa Papel A4, medindo 210x 297 mm, gramatura 75g/m². 10 pacote com 500 folhas. Branco. 

Acondicionados em embalagens resistentes à umidade. 

114 500 Unid. Pasta Plástica na cor Fumê, com elástico nas extremidades, com dorso medindo 

aproximadamente 5 cm. 
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

ANEXO VIII 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

 

Registro de preços para futuras aquisições e Materiais de Expediente e Papelaria, em 

atendimento às Secretarias Municipais de Saúde e Administração. 

 
 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente contratação elenca produtos de materiais de expediente e papelaria para a 

manutenção das atividades e serviços próprios das Secretarias Municipais de Saúde e 

Administração. 

 

Considera-se nesta administração a presente contratação uma das mais importantes, sob pena 

de termos os serviços públicos paralisados, em função de falta de materiais básicos de expediente e 

papelaria, dentro do plano de ação e de atendimento das Secretarias Municipais. 

 
 

3 – QUANTITATIVOS/ESPECIFICAÇÕES 

 

  

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

LOTE 01- SEMAS/BG 
Item Quant. Unid. Especificações 
01 200 Unid. Arquivo Morto – em papelão rígido de 3mm, com 3 camadas de kraft, dimensões 

mínimas de 24,5cm (altura) x 18,5cm (largura) x 39,0 cm (profundidade), fechamento 

sob pressão articular, com abertura e furos nas diferentes faces.  

02 80 Unid. Caderno brochurão capa dura, formato 200mm x 275mm, com aproximadamente 100 

folhas. 

03 15 Unid. Corretivo a base de água, sem odor, não tóxico, frasco com 18 ml, caixa com 12 

unidades. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no Almoxarifado. 

04 20 Caixa Caneta esferográfica cor vermelha, material plástico, cristal, formato hexagonal, material 

da ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 mm, cor da tinta: vermelha, tubo de tinta 

removível, tampa ventilada, diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de 

fornecimento: caixa com 50 unidades 

05 50 Pacte Cartolina dupla face, cor laranja, com 48x66cm com gramatura de 120g/m2, unidade de 

fornecimento pacote com 20 unidades.  

06 50 Pacte Cartolina dupla face, cor Uva, com 48x66cm com gramatura de 120g/m2, unidade de 

fornecimento pacote com 20 unidades.  

07 100 Unid. Pilha Média 1,5 V, alcalina AA - 04 unidades 

08 200 Pacte Bloco de anotação, auto adesivo, cor amarela, medindo  aproximadamente, 76mm x 

76mm. Pacote com 04 blocos de 100 folhas cada. 
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09 15 Caixa Cola branca 90 gramas. (adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor 

característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, 

plastificada, de alta resistência ao descolamento) caixa com 12 frascos. 

Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no Almoxarifado. 

10 50 Caixa Caneta esferográfica cor Azul, material plástico, cristal, formato hexagonal, material da 

ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 mm, cor da tinta: azul, tubo de tinta removível, 

tampa ventilada, diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de fornecimento: caixa 

com 50 unidades 

11 30 Caixa Caneta esferográfica cor Preta, material plástico, cristal, formato hexagonal, material da 

ponta tungstênio, tamanho da ponta: 1.0 mm, cor da tinta: Preta, tubo de tinta removível, 

tampa ventilada, diâmetro 8mm, comprimento 140mm, unidade de fornecimento: caixa 

com 50 unidades 

12 100 Caixa Caneta marca texto com ponta facetada, na cor amarela, para traços de 1 a 4mm, tinta 

fluorescente. Validade de 03 anos. Caixa com 12 unidades 

13 05 Caixa Carbono manual formato A4 21x29,7- caixa com 100 folhas na cor preta. 

14 100 Caixa Clips galvanizado nº 4/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de aço revestido 

15 100 Caixa Clips galvanizado nº 6/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de aço revestido 

16 50 Caixa Clips galvanizado nº 8/0, caixa com 500g, fabricado c/ arame de aço revestido 

17 150 Pacte Cartolina dupla fase: cor amarelo, medindo aproximadamente 48x66cm, com gramatura 

120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

18 100 Pacte Cartolina dupla fase: cor Azul, medindo aproximadamente 48x66cm, com gramatura 

120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

19 50 Pacte Cartolina dupla fase: cor Lilás, medindo aproximadamente 48x66cm, com gramatura 

120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

20 100 Pacte Cartolina dupla fase: cor Vermelha, medindo aproximadamente 48x66cm, com 

gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

21 80 Pacte Cartolina dupla fase: cor Rosa Bebê, medindo aproximadamente 48x66cm, com 

gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

22 60 Pacte Cartolina dupla fase: cor Rosa Pink, medindo aproximadamente 48x66cm, com 

gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

23 60 Pacte Cartolina dupla fase: cor Verde Escuro, medindo aproximadamente 48x66cm, com 

gramatura 120g/m2, unidade de fornecimento: pacote com 20 unidades 

24 300 Unid. Envelope branco medindo aproximadamente 175mmx245 mm 

25 02 Caixa Envelope branco medindo aproximadamente 260mmx360 mm- 90 grs. cada. Caixa com 

250 unidades 

26 03 Caixa Envelope saco natural – medindo aproximadamente 229x 324mm, caixa com 250 

unidades. 

27 02 Caixa Envelope saco pardo 240x340 de 80grs- caixa c/ 250 unid. cada. 

28 15 Pç Estilete com lâmina largo – medindo no mínimo 18x100mm 

29 30 Kg Elástico para dinheiro de látex amarelo, alta resistência, pacote com um quilo. (borracha 

circular) 

30 15 Unid. Extrator de grampo em inox tipo espátula, com comprimento150mm 

31 10 Unid. Fita métrica flexível de 1,5 metros, para avaliação de medidas. 

32 1000 Unid. Fita crepe 18 mmx50 m. 

33 100 Unid. Fita adesiva transparente, medindo 12mmx50m 

34 300 Unid. Fita adesiva transparente tipo durex, para empacotamento – medindo 45 mmx45 m. 

35 500 Caixa Grampo para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, 

tamanho 26/6, perfeitamente cobreado ou galvanizado, isento de oxidação, permitindo o 

grampeamento de, no mínimo, 10 folhas de papel – caixa com 5.000 unidades – validade 

indeterminada. 

36 80 Unid. Grampeador de papel - Para grampos 26/6, linha tradicional, em metal, grampeamento 

mínimo 16 fls., possuindo placa de agulhamento dimensões mínimo 

158(c)x41(l)x55mm(a) 

37 20 Caixa Lápis cera na cor preta atóxico – caixa c/ 12 unidades 

38 14 Caixa Lápis grafite, nº 3, mina grafite nº 03= b, 

resistente, com escrita macia, traço escuro e excelente apagabilidade, cor preta e formato 

redondo. Caixa c/ 144 unid. 
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39 17 Caixa Lápis preto nº 02 grafite. Corpo em madeira cilíndrico, sem emenda, caixa com 44 

unidades 

40 100 Unid. Livro Ata Oficial- pautado com 200 folhas- numeradas de 01 a 200, sem margem, capa 

dura, na cor preta. 

41 150 Caixa Papel Tamanho A4, Tamanho 210mm x 297mm - caixa com 10 pacotes de 500 folhas 

cada pacote. 

42 200 Unid. Pasta A-Z – com ferragem tipo argola, revestida em Percalux, lombada de 

aproximadamente 08 cm, com 02 furos, formato oficio 36x24cm 

43 200 Unid. Pasta grossa com elástico, em plástico transparente.  Lombo com aproximadamente 5 

cm. Sendo 45 na cor azul, 45 na cor verde, 45 na cor vermelha, 45 na cor fumê.  

44 300 Unid. Pasta de cartolina plastificada, com elástico, tamanho oficio, sendo 75 na cor verde,75 na 

cor amarela, 125 na cor vermelha, 125 na cor azul. 

45 20 Unid. Perfurador para Papel - tipo mesa, material aço, estrutura metálica, tamanho médio, 

tratamento superficial pintado, capacidade de perfuração de no mínimo 50 folhas (tipo 

CIS, Maped. ou similar com mesmo padrão de qualidade). Característica adicional furo 

redondo. 

46 05 Rolo Plástico adesivo transparente incolor 45cmx25m – rolo  

47 120 Unid. Prancheta em chapa de acrílico com pegador de metal em chapa de ferro galvanizado, 

tamanho ofício (320x220 mm). 

48 20 Unid. Pilha AAA alcalina 1.5 V – pacote com 04 unidades 

49 300 Unid. Pilha grande alcalina pacote com 04 unidades 

50 05 Unid. Pincel atômico cor Preta, para quadro branco ponta macia de acrílico 4mm, apaga 

facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  

 

51 05 Unid. Pincel atômico cor Azul, para quadro branco ponta macia de acrílico 4mm, apaga 

facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  

52 05 Unid. Pincel atômico cor Vermelha, para quadro branco ponta macia de acrílico 4mm, apaga 

facilmente atóxico, certificado pelo Inmetro  

53 100 Unid. Régua graduada de 30 cm, confeccionada em polietileno, transparente grossa. 

54 20 Unid. Tinta para carimbo – bisnaga com 42 ml, sendo: 15 na cor preta e 05 na cor azul. 

55 70 Pacte Cartolina Dupla Face, cor amarelo ouro, medindo aproximadamente 48x66cm cada 

56 15 Caixa Borracha plástica, à base de PVC, cor branca, para apagar lápis grafite, macia, não 

abrasivo, tamanho mínimo 43x21x12mm. Caixa com 24 unidades. 

57 500 Pacte Cartolina cor branca, medindo aproximadamente 50x65cm, com gramatura 150g/m2, 

unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades 

 

 

LOTE 02- SEMAD/BG 
Item Quant. Unid. Especificações 
58 100 Unid. Adesivo Instantâneo, Aspecto líquido. Cor: Incolor; Material: Cianoacrilato; 

Apresentação: Bisnaga com 3g; Unid.: Cartela: 01 UND. 

59 50 Unid. Agenda permanente com aproximadamente 384 páginas capa dura com 145x210mm. 

60 10 Unid. Agenda tipo telefônica, revestimento capa couro, índice alfabético az, quantidade 

mínima de fls 150, gramatura 75g/m² compr. aprox. 210mm, largura 150mm, na cor 

preta. 

61 30 Unid. Almofada carimbo, número 4, material da almofada: tecido de longa duração 

recarregável, com entintamento, cor azul, tamanho aprox.. L: 105 mm, C: 180 mm, 

material do estojo: estojo em plástico, unidade de fornec. caixa 1 unidade 

62 20 Unid. Apontador lápis manual , material: plástico , modelo: 1 furo, formato: retangular, 

deposito: sem deposito, cor: azul, unidade de fornecimento: caixa com 25 unidades 

63 10 Unid. Apagador quadro, aplicação: quadro magnético branco, modelo: com porta caneta, com 

ima interno para fixação, material do corpo: plástico, cor do corpo: azul , material da 

base: feltro, largura: 50 mm, comprimento: 150 m, unidade de fornecimento: caixa 1 

unidade 

64 10 Rolo Barbante 100% algodão cru, n° 08, com fio trançado, com no mínimo 250 gramas 
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65 200 Caixa Borracha a base de PVc cor branca, macia e não abrasiva, de no mínimo 43x21x12mm; 

com luva plástica, caixa com 24 unidades. 

66 200 Unid. Bobina de papel para calculadora Elgin 7123, em papel sulfiti, medindo 57mm x 300m 

(lxc) , na cor branca, modelo super fácil r02. 

67 500 Pacte Bloco de anotação autoadesivo cor amarela (76mmx76mm) bloco com 100 folhas. 

68 3.000 Unid. Bloco de anotação auto adesivo cor amarela (38mmx50mm), com 04 blocos com 100 

folhas. 

69 100 Caixa Caneta esferográfica, material: plástico, cor: cristal, formato: hexagonal, material da 

ponta: tungstênio, tamanho da ponta: 1,0 (media) mm, cor da tinta: azul, tubo de tinta: 

removível, tampa: ventilada , diâmetro: 8 mm, comprim.: 140 mm, unidade de fornec.: 

caixa 50 unidades 

70 50 Caixa Caneta esferográfica, material: plástico, cor: cristal, formato: hexagonal, material da 

ponta: tungstênio, tamanho da ponta: 1,0 (media) mm, cor da tinta: preta, tubo de tinta: 

removível, tampa: ventilada , diâmetro: 8 mm, comprim.: 140 mm, unidade de 

fornecimento: caixa 50 unid. 

71 3.000 Unid. Caixa para arquivo morto, ofício, material papelão, cor marrom, medidas de 

34x14x25cm (axlxp). 

72 50 Caixa Caneta marca texto ponta facetada na cor amarela. Material: plástico, formato: 

cilíndrico, apresentação: individual, para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente. Validade 

de 03 anos, caixa com 12 unidades. 

73 100 Caixa Cola branca, 90gr, (adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico 

e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de 

alta resistência ao descolamento) caixa com 12 frascos. Validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega no almoxarifado. 

74 100 Caixa Corretivo líquido a base d’agua, sem odor, não tóxico, frasco com 18 ml, caixa com 12 

unidades. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega no almoxarifado. 

75 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: galvanizado, numero: 2, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

76 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço acabamento: galvanizado, numero: 3, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

77 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: galvanizado, numero: 4, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

78 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: galvanizado, numero: 6, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

79 200 Caixa Clipe, formato: paralelo, material: aço, acabamento: galvanizado, numero: 8, cor: 

prateado, unidade de fornecimento: caixa 100 unidades 

80 1.000 Unid. Envelope ofício branco 63g/m², tamanho: 114 mmx229mm 

81 1.000 Unid. Envelope saco de papel, cor branco, formato (lxa): 260 x 360mm, gramatura: 90g/m², 

adequado para papeis no tamanho A4, carta e ofício. 

82 1.000 Unid. Envelope Saco Pardo, Tamanho 240mmX340mm, Gramatura: 80 gramas. 

83 1.000 Unid. Envelope Kraft natural  80g/m², tamanho: 310mm x 410mm 

84 1.000 Unid. Envelope Kraft natural  80g/m², tamanho: 240mm x 340mm 

85 150 Unid. Estilete universal lamina de 18 mm, fabricado com corpo  plástico, lamina em aço com 

tratamento anti ferrugem e  trava e suporte de diversas cores  

86 300 Unid. Extrator de grampo em aço inox tipo espátula com comprimento de 150 mm 

87 500 Pacte Fita adesiva durex, medida: 12x10mm, embalagem com 10 unidades, cor: transparente 

88 200 Unid. Fita adesiva transparente, tamanho pequeno, largura 1,2 cm. 

89 600 Unid. Fita adesiva transparente de 45mm x 50m, para empacotamento 

90 600 Unid. Fita adesiva transparente de 45mm x 45m, para empacotamento 

91 100 Unid. Grampeador, modelo: mesa, material do corpo: aço carbono, acabamento: pintado, cor: 

preto, mecanismo grampeador: aço carbono cromado, material da base: aço carbono, 

tam. do grampo: 9/14, capac. do grampo: 110 fls, unidade de fornecimento: caixa 01 

unid. 

92 200 Unid. Grampo p/ grampeador, material: aço carbono, acabamento: galvanizado, tamanho: 

23/8, unidade de fornecimento: caixa 1.000 unidades 

93 50 Unid. Grampeador, aço carbono cromado, material da base: plástico, tamanho do grampo: 24/6, 

capacidade do grampo: 20 fls., unidade de fornecimento: caixa 01 unid. 
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94 50 Unid. Grampeador tipo alicate em metal com cabo emborrachado, med. aprox. 20cm, ação 

automática, trilho fixo, com mecanismo anti-jam, para grampos 26/6, para grampear no 

minimo 25 folhas com padrão de qualidade igual ou superior a cis ou hellios/carbex. 

95 150 Unid. Grampo p/ grampeador, material: aço carbono, acabamento: galvanizado, tamanho: 

26/6, unidade de fornecimento: caixa 1.000 unidades 

96 200 Unid. Grampeador, aço carbono, capacidade 110 fls. tamanho do grampo: 9/14- cx 1.000 

97 50 Unid. Grampeador, mesa, aço carbono, pintado, capac. 100 fls. Tam. grampo: 23/8- cx 1000 

98 200 Unid. Grampo p/grampeador, material: aço carbono, acabamento: galvanizado, tamanho: 

23/13, unidade de fornecimento: caixa 1000 unidades 

99 200 Unid. Grampo p/grampeador, material: aço carbono, acabamento: galvanizado, tamanho: 26/6, 

unidade de fornecimento: caixa 1000 unidades 

100 6.000 Pacot

e 

Grampo trilho pasta , material: plástico, tamanho: 80 mm , unidade de fornecimento: 

pacote 50 unidade 

101 800 kg Elástico para amarrar em látex amarelo, alta resistência, pacote 1 kg  

102 05 Unid. Quadro branco com medidas 1200 (altura) x 2,00m(largura). Dimensão padrão de 

quadro branco para escrita com marcador e apagável a seco, confeccionado em chapa de 

fibra branca resinada(espessura 17mm), moldura em alumínio anodizado, fosco com 

suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de 

fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhado de 

manual e conjunto de acessórios de instalação (buchas e parafusos). 

103 50 Unid. Pasta arquivo,  material tipo PVC, tipo sanfonada, medindo aproximadamente 

28cmx39cm, na cor: transparente, elásticos nas extremidades, com aproximadamente 30 

divisórias, visor e etiquetas. 

104 5.000 Unid. Pasta AZ para arquivo de documentos, lombada de aproximadamente 8cm, com 02 

furos, revestim. tipo percalux, borda reforçada com metal, medindo aproximadamente 

36x24cm, ferragem tipo argola. 

105 300 Unid. Perfurador papel, capacidade de perfuração: 100 fls., unidade de fornecimento: caixa 1 

unidade 

106 500 Unid. Perfurador papel, capacidade de perfuração: 50 fls. material: aço carbono , modelo: 

escritório, cor: preta, quantidade de vazadores: 02 vazadores, furo redondo, margeador: 

sem margeador, material da base: plástica, porta confete , unidade de fornecimento: 

caixa 1 un, 

107 100 Unid. Porta canetas de plástico, na cor : fume, com 3 lugares para canetas/clips e lembrete  

108 05 Unid. Relógio de parede analógico, corpo plástico, na cor branca, medida aproximada de 25cm 

de diâetro , funciona com 02 pilhas aa, unidade de fornecimento: unidade 

109 200 Unid. Régua para escritório, material plástico transparente, comprimento de 30cm, espessura 

min. 2mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 

transmitância transparente, unidade de fornecimento: unidade 

110 200 Unid. Régua para escritório, material plástico transparente, comprimento de 50cm, espessura 

mín. 2mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 

transmitância transparente, unidade de fornecimento: unidade 

111 60 Unid. Tesoura multiuso , lamina de aço inox, cabo anatômico em polipropileno, com ponta, 

medindo aproxid. 21 cm, unidade de fornecimento: unidade 

112 60 Unid. Visor plástico transparente para pasta suspensa, com etiqueta branca unid. de 

fornecimento: caixa com 50 unid. 

113 1.000 Caixa Papel A4, medindo 210x 297 mm, gramatura 75g/m². 10 pacotes com 500 folhas. 

Branco. Acondicionados em embalagens resistentes à umidade. 

114 500 Unid. Pasta Plástica na cor Fumê, com elástico nas extremidades, com dorso medindo 

aproximadamente 5 cm. 

 

Valor previsto da contratação: R$715.546,33. 

 

4 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS  PRODUTOS 

 

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelas Secretarias solicitantes. 
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A entrega dos produtos deverá ser realizada através de veículos apropriados para transporte 

de perecíveis, por pessoal devidamente treinado e paramentado dentro das normas de segurança do 

trabalho e previdenciária. Quando for contratado terceiro para realizar a entrega dos produtos, 

deverão lembrar que a espera para conferência pela fiscalização poderá demandar um tempo 

diferenciado daquele usualmente empregado por algumas empresas terceirizadas. 

 

Todas nas normas de segurança ambiental, sanitária e trabalhistas, deverão ser 

atendidas pela Contratada, seja na produção, carga, transporte e descarga dos produtos. 
 

  

5 – ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA  

 

 

 Os produtos serão entregues parceladamente, mediante emissão de requisições e de acordo 

com a necessidade da Secretaria solicitante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do 

recebimento da requisição.  

 

             As requisições poderão ser retiradas na Secretaria, ou ainda enviadas por fax ou email e 

deverão receber o aceite da Contratada, como forma de controle do recebimento pela contratada e 

para efeito de pagamento.  

 

 Os produtos deverão ter prazo de validade de acordo com as normas nacionais de 

fabricação. 

 

Aleatoriamente serão feitos os testes de qualidade dos produtos, de acordo com as normas 

usualmente empregadas por órgãos tipo ABNT ou INMETRO, quando for o caso.  

 

Caso algum produto apresente baixa qualidade ou esteja em desacordo com as 

especificações, o produto não será de forma algum aceito, devendo o fornecedor efetuar a troca do 

mesmo imediatamente, sem ônus adicional para a municipalidade. 

 

  Por se tratar de alguns produtos perecíveis, cujo tempo de estocagem podem interferir na 

qualidade dos mesmos, o prazo de fabricação que deve constar na embalagem deve ser de no 

máximo 180 dias; 

 

 As instalações da Contratada devem ser higienizadas de acordo com as normas, possuir as  

licenças devidas, tais como vigilância sanitária, Inmetro, fiscalização Municipal, etc, e outros 

órgãos que devem cuidar do ambiente de produção e venda de alimentos. 

 

Os fiscais da contratação, poderão realizar visitas aos locais de estocagem, para averiguar as 

condições em que os mesmos estão dispostos, sem necessidade de aviso prévio, porém, mediante 

permissão da Contratada. 

 

O fornecimento se dará por preço unitário. 

 

O prazo de vigência/validade da presente Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses 

de acordo com a legislação específica. 
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6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
 
As Secretarias solicitantes designam os seguinte Gestores para a Contratação: Secretaria Municipal 

de Saúde: Sra. Terezinha do Carmo Alves Bolzani e  pela Secretária Municipal de 

Administração: Adonias Menegídio da Silva; 

 

6.1- A fiscalização da contratação será exercida pelo representante indicado pelas Secretarias 

solicitantes, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e 

de tudo dará ciência à Administração.  

6.1.1- Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução da contratação. 

6.1.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

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

técnicas, vícios redibitórios, ou fornecimento de produto inadequado ou de qualidade inferior, 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. 

6.2- O fiscal da contratação anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/ CONTRATANTE 

 

7.1. O fornecimento do objeto deste PREGÃO, deverá ser realizado de acordo com as requisições 

emitidas pelas Secretarias solicitantes e num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da sua 

emissão e aceite.  

 

A ata de registro de preços terá a sua validade por 12 (doze) meses contados do dia posterior à data 

de sua publicação, podendo esta ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº. 8.666/93 e 

suas alterações subsequentes. 

 

7.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos 

contratados que não atenderem ao que ficou estabelecido no presente edital e/ou que não estejam 

adequados para o consumo. 

 

7.3. Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA 

entregará justificativa escrita em até 02 (duas) horas da entrega das requisições. A justificativa será 

analisada pela CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do 

fornecimento conforme estabelecido contratualmente. 
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7.4 – As Contratadas obrigar-se-ão a fornecer o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as 

especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos 

mesmos, no prazo máximo de 02h (duas) horas, caso não esteja em conformidade com as referidas 

especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto 

entregue. 

 

7.5. Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às 

custas exclusivamente da Contratada vencedora. 

 

7.6. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

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

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
A presente contratação será regida pelas normas e condições estabelecidas nas Leis Federais 

nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993, Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 

155/2016, pelos Decretos Municipais nº 4.348/2010, 5.126/2014 e 5.350/2015 e Decretos Federais 

nº 7.892/2013 e 8.250/14. 

 
 

9 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Baixo Guandu-ES, 15 de abril de 2019. 
 
 

Sandro Márcio Zamboni  

Pregoeiro Oficial. 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/MEI/EPP  

Nos Termos da Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

 

 

Declaramos em cumprimento ao estabelecido no presente Edital, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que a nossa empresa, na presente data é considerada: 

 

 

(   ) Microempresa, conforme Inciso I, do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(   ) Empresa de Pequeno Porte, conforme Inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(   ) MEI- Micro Empreendedor Individual; 

 

 

Declaramos ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 e suas atualizações subsequentes. 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de maio de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 
 

 

ANEXO X  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM 

SERVIDORES MUNICIPAIS 

 

 

 

A empresa  ____________,  por intermédio de seu representante legal a Sr  (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ,Residente à 

__________, Bairro____________,  Estado _______________  CEP ___________, DECLARA, 

para os devidos fins que, não possui Proprietário ou Sócio- administrador, que seja Servidor da 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES ou qualquer tipo de vínculo de parentesco, com o 

Prefeito, o Vice - Prefeito, os Secretários e demais Servidores da Prefeitura Municipal de Baixo 

Guandu. 

 

Declara ainda que o (s) proprietário (s) ou o (s) sócio (s) administrador (es), não foram servidores 

deste Município no prazo decadencial de 06 (seis) meses anteriores à data marcada para a presente 

licitação. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de maio de 2019. 

 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO XI  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nº 7.706/2018 e 474/2019 

SEMAS/BG/ES e SEMAD/BG/ES 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

_________________________ (representante do licitante),  portador da Cédula de Identidade RG 

nº ____________ e do CPF nº ____________,  como representante legal devidamente constituído 

de poderes pela _________________________ (identificação do licitante),  inscrita no CNPJ nº 

____________,  doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente 

Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

Independente (pelo Licitante), 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação, 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 da presente Licitação quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

(d) (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

(e) (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante 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. 
 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de maio de 2019. 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  


