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EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000176/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000051/2020
COM COTAS PARA ME E EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESCARTAVEIS E EMBALAGENS.

1. PREÂMBULO:
A Prefeitura Municipal de Extrema, através do Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto de nº 3.087 de 
janeiro de 2017, Sr.FERNANDO CÉSAR DA SILVA, torna público para conhecimento dos interessados 
que na data, horário e local abaixo indicado, ou no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, na 
hipótese de não haver expediente nessa data, momento em que será dada abertura dos trabalhos com 
obediência a Lei Nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiariamente à Lei Nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

DATA: 10 de agosto de 2020
HORÁRIO:09:00 horário local

Local: Local: Quadra poliesportiva do POLIESPORTIVO MUNICIPAL da Prefeitura Municipal de 
Extrema/Minas Gerais, situada na Rua João Mendes, 1000 - Centro - Extrema - MG, onde os 
representantes das empresas participantes deverão utilizar tênis (exigência da Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude órgão gerenciador do local, para não danificar o piso da quadra) e máscara 
para proteção ao COVID 19.

1.1 A presente licitação para efeitos de julgamento será do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - PREGÃO.

1.2 A entrega da proposta leva a licitante a aceitar e acatar as normas contidas no presente edital.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO:

2.1 - A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENS, desde que de acordo com as especificações 
constantes neste edital e em seu Anexo I.

2.2  - Os lotes 3;4;5;6;7;8;41;52;54;60;69;71;100;110;116;128;129;131;135;161;166;167;171;172;184   
Cota Principal, está destinado à participação de todos os interessados que atendam aos requisitos deste 
edital;

2.3 -  Os demais lotes Cota Reservada, está destinado à participação exclusiva das Microempresas -
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ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI, sem prejuízo da sua 
participação na cota principal;

2.4 - Se não houver empresas enquadradas como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte -
EPP e Microempreendedores Individuais - MEI interessadas nos demais lotes Cota Reservada, será 
aceito proposta de todas a empresas que atendam aos requisitos deste edital, desde que cotados na 
proposta inicial.

2.5 - O objeto licitatório encontra-se descriminado no termo de referência constante no anexo I deste 
instrumento convocatório.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

3.1 - Poderão participar deste Pregão as pessoas interessadas que atenderem todas as exigências deste 
Edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1 - Em processo de recuperação judicial ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontrem 
sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública;

3.2.3 - Empresas suspensas do Cadastro Central de Fornecedores do Estado, da União e do Município;

3.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País.

3.3 Somente poderão participar deste Pregão Presencial, as pessoas jurídicas desde que estas estejam 
regularmente constituídas, que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital de Licitação e seus 
anexos.

3.4 Só serão aceitas cópias legíveis.

3.5 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.

3.6 O (a) Pregoeiro (a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário.

3.7 Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo (a) Pregoeiro (a) ou membros da 
equipe de apoio, desde que acompanhados dos originais.

3.8 É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha sido declarada 
inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta ou ainda, que esteja com o direito de 
participar de licitação suspenso, pessoas jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de prestação 
de serviços firmadas junto a esta Prefeitura Municipal.

3.9 A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e 
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condições do presente Edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no 
enquadramento destes condicionamentos do objetivo social.

3.10 A validade para os documentos apresentados será aquela constante em cada documento ou 
aquelas estabelecidas em lei.

3.11 A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, de 
que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo, assim, o (a) 
Pregoeiro (a) e sua equipe do disposto no artigo 97 da Lei n. 8.666/93.

3.12 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.

3.13 A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 

3.13.1 Estar ciente das condições da licitação;

3.13.2 Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

3.13.3 Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a);

3.13.4 Manter, durante toda a execução do eventual CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas bem como todas as condições para habilitação exigidas na 
licitação.

4. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, alterada pela lei 
complementar n° 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.

4.1.1 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 o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

4.1.2 Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.

4.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93, sendo convocado na 
ordem de classificação o segundo colocado, para contratação, ou revogar a licitação caso não haja 
classificados subsequentes.
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4.3 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada.

4.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

4.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

4.4.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.1 e 8.2, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

4.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

4.4.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

4.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei 
Complementar n. 123/2006, alterada pela lei complementar n° 147/2014, deverá apresentar, na forma 
da lei, juntamente com os documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma 
das situações do §4º do art. 3º do dispositivo supracitado.

4.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte quando da participação do procedimento 
licitatório deverá comprovar tal situação, mediante declaração na qual declara que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO VI) bem como de outros documentos 
correlatos e aptos a tal análise. Esta declaração deverá ser apresentada na fase de 
CREDENCIAMENTO.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o 
fizer até Até 2 (dois) dias úteis anteriores dentro do horário comercial (08:00 às 12:00/13:00 às 17:00 
horas) à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, conforme aduz o artigo 14° do decreto 
municipal de n° 26/2009, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende 
viciarem o mesmo. Sendo que a petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no 
prazo de 1(um) dia útil, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone para 
contato), junto ao Setor de Licitações desta Prefeitura.
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5.2 Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgadas procedentes serão corrigidos os vícios e, caso 
a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame;

5.3 A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento 
da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente.

5.4 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 
qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 (dois) a 03 (três) anos, 
e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a) 
pessoalmente ou por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, conforme Anexo III, ou instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida que venha a responder por sua representada, devendo, 
ainda, apresentar cópia do Contrato Social ou Estatuto da empresa que está representando e identificar-
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, juntamente com os documento 
exigidos no ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÕES e no ANEXO VII - CERTIDÃO NEGATIVA DE 
LICITANTES INIDÔNEOS para o seu devido credenciamento.

6.1.1 Os representantes das empresas participantes deverão utilizar tênis (exigência da Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude órgão gerenciador do local, para não danificar o piso da 
quadra)e máscara para proteção ao COVID 19.

6.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, e identificar-se 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

6.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte quando da participação do 
procedimento licitatório deverá comprovar tal situação, mediante declaração na qual declara 
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO VI) bem como de 
outros documentos correlatos e aptos a tal análise. Esta declaração deverá ser apresentada na 
fase de CREDENCIAMENTO.

7 - DO RECEBIMENTO E DAS ABERTURA DAS PROPOSTAS.

7.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os 
documentos que a instruírem, será pública, dirigida pelo (a) Pregoeiro (a) e realizada de acordo a Lei 
Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e o Decreto Municipal n° 3.087 de 04 de janeiro de 2017, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações, em conformidade com este edital e 
seus anexos, no local e horário já determinado.
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7.2 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio 
de instrumento próprio poderes para formulação de ofertas e lances verbais.

7.3 Após o horário marcado para inicio dos trabalhos, e depois de sido feito o cadastramento dos 
licitantes interessados em participar do processo, será declarada a abertura da sessão pelo (a) 
Pregoeiro (a), e não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos 
envelopes.

7.4 A proposta e a documentação de habilitação deverão ser apresentadas, em 02 (dois) envelopes, 
colados, de forma a não permitir sua violação, constando na parte frontal as seguintes indicações:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA/MG.
Avenida: Delegado Waldemar Gomes Pinto nº 1.624, Bairro Ponte Nova, Extrema/MG.

Processo de Licitação nº 000176/2020 
Pregão Presencial nº 000051/2020
DATA: 10 de agosto de 2020
HORÁRIO:09:00 horário local
Envelope 001 - Proposta
Licitante: Razão Social: ..........CNPJ: .................Inscr. Est. : ...............Endereço: ...................

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA/MG.
Avenida: Delegado Waldemar Gomes Pinto nº 1.624, Bairro Ponte Nova, Extrema/MG.

Processo de Licitação nº 000176/2020 
Pregão Presencial nº 000051/2020
DATA: 10 de agosto de 2020
HORÁRIO: 09:00 horário local
Envelope 002- Documentação
Licitante: Razão Social: ..........CNPJ: .................Inscr. Est. : ...............Endereço: ...................

7.5 Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e 
posterior rubrica.

7.6 Após a abertura das propostas de preço será aberto o envelope contendo a documentação do 
licitante vencedor na fase anterior procedendo-se a análise da documentação relativa à habilitação do 
mesmo e, caso esta seja desabilitada chamar-se-á o licitante subsequente, respeitando-se a ordem de 
classificação.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 - Deverão ser elaboradas propostas contendo os seguintes dados:
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8.1.1 - APRESENTAÇÃO INTERNA: Em papel timbrado da pessoa jurídica contendo 
razão social completa, por impressão em sistema eletrônico de processamento de dados, 
datada, assinada e identificada (nome e cargo), no término da mesma, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em 01 (uma) via.

8.1.2 - VALIDADE DA PROPOSTA: deverá ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, 
a contar da sua abertura.

8.1.3 - VALOR: Uma única cotação, contendo os valores por item em 2 (duas) casas 
decimais.

8.1.3.1 - Quando o julgamento for pelo menor valor por lote as empresas deverão cotar 
todos os itens que compõem o lote. Nos lotes 01; 08; 35 onde contém vários itens 
compondo o lote, se a empresa não cotar qualquer dos itens, a mesma será 
automaticamente desclassificada, por motivo de não enquadramento ao tipo de 
julgamento, dificultando o julgamento.

8.1.3.1.1 - Justificativa da formação de lote 01;08 e 35: Fez-se necessário a formação em 
relação a uniformização de qualidade e compatibilidade dos produtos, seja no isqueiro 
item 1 em relação ao acendedor item 1070, e principalmente nos itens 148, 161, 
1260,675,632 que compõem o lote 8 por questão de sistema de lavagem hospitalar, onde 
o julgamento da qualidade será pela apresentação de ficha técnica do produto no pregão 
é o caso do lote 8, por apresentação de amostra no lote 35. A empresa sendo 
desclassificada em algum item será automaticamente desclassificado em todo o seu lote. 

8.1.4 - ESPECIFICAÇÃO: Na proposta deverá ser mencionada a especificação completa 
do objeto desta licitação.

8.1.4.1 - MARCA: A proposta deverá conter a marca do produto ofertado.

8.1.4.1.1 - As empresas optando por cotar a marca sugerida (marca está já homologada e 
que houve aprovação dos membros de apoio com base em consumo, em execuções de 
contratos em procedimentos licitatórios anteriores) não haverá necessidade de 
apresentação de catálogo e ou fichas técnicas, e ou amostras, ficando automaticamente 
classificadas em relação a qualidade. Se a empresa não optar será realizado a etapa que 
compreende no item 8.1.4.2 em diante, enquadrado e em relação a cada exigência 
solicitada e descrita na especificação de cada item dos produtos relacionados no Anexo I 
- Termo de Referência, sendo marca ou catálogo/ficha técnica, para a verificação de 
qualidade para a devida adjudicação ao vencedor.

8.1.4.2- A empresa poderá apresentar catálogo técnico (ficha 
técnica/manual/folder/etc.) dos produtos junto à sua proposta de preços ou fora do 
envelope, sendo analisada a compatibilidade do item com o exigido no edital no ato da 
sessão.
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8.1.4.2.1 - O catálogo técnico deverá conter as dimensões, características, componentes, 
marca/modelo, dentre outras informações que possam comprovar a conformidade dos 
itens propostos com o exigido no edital.

8.1.4.2.2 - A incompatibilidade de item do prospecto com o descritivo estabelecido no 
edital implicará a desclassificação do item proposto pela preponente, não impedindo de 
concorrer nos demais itens.

8.1.4.2.3 - Durante a sessão de licitação, poderá ser feita a conferência do descritivo
presente no edital com o do item proposto pela preponente mediante a consulta via 
internet ou outro tipo de diligência pertinente, caso haja alguma dúvida quanto à sua 
compatibilidade. Havendo alguma divergência, a empresa será desclassificada no item 
divergente.

8.1.4.3 - É facultada ao(a) Pregoeiro(a), à Comissão ou autoridade responsável pelo 
recebimento da mercadoria a promoção de diligência ou solicitação de amostra do 
material licitado, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta.

8.1.4.4 -  Poderá ser exigida a amostra física dos itens dos licitantes provisoriamente 
classificados em primeiro lugar, caso ainda permaneça alguma dúvida quanto à 
compatibilidade dos itens ofertados com as especificações constantes no edital.

8.1.4.4.1 - Havendo necessidade, a Secretaria requisitante poderá exigir a amostra com 
base nos seguintes critérios: 

I - A amostra será requerida após a etapa de lances e apenas do licitante classificado em 
primeiro lugar.

II - O prazo de envio da amostra pelo licitante será de ATÉ 02 DIAS ÚTEIS, considerando 
que tais itens são de fácil obtenção e será contado a partir da data da solicitação efetuada 
pelo Pregoeiro (na sessão, ou posteriormente via publicação ou e-mail, em caso de 
reprovação do primeiro colocado). Tal prazo poderá ser prorrogado, desde que haja 
solicitação tempestiva do licitante (formulada durante o transcurso do prazo que se 
pretende prorrogar) e fundada em motivo legítimo.

III - Serão avaliadas as amostras recebidas comparando as informações constantes na 
embalagem dos bens propostos com as exigências constantes na especificação de cada 
item objeto da licitação (Anexo I - Termo de Referência), além de fazer as devidas 
medições e análise pertinente do material.

IV - O Setor Técnico elaborará e divulgará o Laudo de Avaliação da amostra, 
encaminhando-o para que o setor de licitações da Prefeitura anexe no processo 
licitatório pertinente.

V - Será concedido o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a retirada da amostra 
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após a conclusão da avaliação, sob pena de estar expressamente abrindo mão do 
produto. Não será deduzida a amostra, sob qualquer hipótese (aprovada ou não, retirada 
ou não), do eventual quantitativo a ser entregue pela contratada.

VI - Será desclassificado o licitante que: 
a) não encaminhar a amostra no prazo solicitado; 
b) apresentar a amostra em desconformidade com o previsto no edital;

VII - Será permitido à empresa que teve a amostra reprovada, em exercício de seu direito 
à ampla defesa, apresentar contraprova e/ou resposta ao laudo de avaliação no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, contados a partir da data de sua notificação. 

8.1.5 -PRAZO DE ENTREGA: Os objetos desta licitação deverão ser entregues conforme 
descrito no item 15.5.1 deste edital.

8.1.6 - Para cada item do objeto da licitação, o licitante proponente poderá apresentar 
uma única proposta.

8.1.7 - A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável

8.2  Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, treinamento, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital e seus Anexos.

8.2.1 - O pregoeiro poderá corrigir erros matemáticos apresentados nas propostas.

8.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento.

8.3.1 - Contiver emenda, rasura, ou entrelinha, de forma a não permitir a sua 
compreensão.

8.3.2 - Apresentar divergência entre a proposta e o anexo I.

8.4  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.5 - Da elaboração da Proposta Digitável quando exigida: 

8.5.1 - A proposta de preços deverá ser elaborada através do executável E&L proposta 
disponibilizado no site da empresa pelo link 
<http://ibtechti.com.br/ibtechti/utilitarios.asp> sendo que as instruções para baixar o 
programa estão disponíveis em arquivo junto ao edital.
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8.5.2 - Para darmos maior celeridade ao processo licitatório é desejável que os 
participantes interessados tragam as suas propostas no pen drive, ou dvd/cd 
considerando os itens do Anexo I - Termo de Referência deste Edital. 

8.5.3 - A empresa devera solicitar através do e-mail licitacao@extrema.mg.gov.br 
do pregoeiro desta licitação o arquivo (extensão PCA) para preenchimento da 
planilha de propostas, utilizando o executável conforme informado no item 8.5.1.

8.5.4 - Após o recebimento do arquivo de proposta, a empresa solicitante deverá extrair 
o arquivo encaminhado pelo responsável do Pregão na área de trabalho, procurar o 
arquivo EL proposta - el.proposta.auto_exec, abrir o arquivo executável, clicar em abrir 
arquivo, procurar o arquivo encaminhado com o nome da empresa solicitante, abrir no 
executável para disponibilização dos itens e informar o valor e a marca a ser ofertada 
para cada item.

8.5.5 - O arquivo de propostas preenchido deverá ser entregue no dia da licitação fora ou 
dentro do envelope de proposta, pelo representante legal devidamente identificado no 
pen drive ou dvd/cd, com o nome da empresa participante. 

8.5.6 - Não renomear o arquivo disponibilizado para a empresa.

8.5.7 - Imprimir a proposta digital, carimbar o CNPJ da empresa, colocar o valor global 
por extenso seguindo o modelo fornecido no anexo I - modelo de proposta ou se preferir 
digitar em proposta de papel timbrado da empresa. 

8.5.8 - Deverá ser encaminhada juntamente com a proposta física a declaração 
disponível no anexo denominado DECLARAÇÃO Equivalência proposta física e 
proposta digitável.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 O (a) Pregoeiro (a) procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em 
valores superiores em até 10% (dez por cento), relativamente, à proposta de menor preço. Não havendo 
pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste inciso, serão classificados os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os valores oferecidos.

9.2 Aos proponentes classificados conforme subitem 9.1, será dado oportunidade para nova disputa, 
por meio de lances verbais e sucessivos, de descontos distintos decrescentes.

9.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes neste Edital.
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9.4 Após este ato será encerrada a etapa competitiva e ordenados as ofertas exclusivamente pelo 
critério de MENOR PREÇO POR LOTE - PREGÃO. 

9.5 O (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a 
respeito.

9.6 Sendo aceitável a oferta será verificada o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante 
que a tiver formulado.

9.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pelo (a) Pregoeiro (a).

9.8 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o (a) 
Pregoeiro (a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o equipamento definido no objeto deste Edital e seus anexos.

9.9 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

9.10 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus anexos, a proposta será desclassificada.

10. DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO

10.1. DOCUMENTAÇÕES QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual com atividades afins ao objeto de 
licitação;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, com atividades afins ao objeto de licitação;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de 
diretoria em exercício, com atividades afins ao objeto de licitação.

OBSERVAÇÃO: APRESENTANDO ESTA DOCUMENTAÇÃO NA FASE DE CREDENCIAMENTO 
ITEM 6 DESTE EDITAL NÃO SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO NOVAMENTE DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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10.2. DOCUMENTAÇÕES QUANTO À HABILITAÇÃO FISCAL:
a) Prova de inscrição no CNPJ.
b)  Certidão Negativa de Débito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS).
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União.
d) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual.
e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal.
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.3. DOCUMENTAÇÕES QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica ou órgão competente acima.

10.4 DOCUMENTAÇÕES QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

a) Comprovação, mediante apresentação de atestado de capacitação fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de materiais e ou equipamentos 
semelhantes ou afins (vedada exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos), podendo 
observar o modelo no ANEXO V.

b) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da licitante emitido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária-ANVISA ou cópia autenticada e legível da publicação no D.O.U. ou protocolo 
de solicitação da AFE autenticado, acompanhado da respectiva AFE se estiver vencida, 
explicitando claramente as atividades a serem exercidas pelas empresas que cotarem os LOTES 
03, 04, 07, 08, 09, 25, 26, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 98, 99, 100, 101, 105, 108, 109, 110, 
133, 150, 158, 159, 185, denominados saneantes/domisanitários e os lotes: 05, 06, 48, 143, 144, 
160 e 161, denominados cosméticos.

c)   Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE, constante no site da ANVISA no endereço 
www.anvisa.gov.br/scriptsweb/index.htm <http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/index.htm>; 
para empresas que cotarem os lotes mencionados no subitem b.

d)   Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal para empresas que cotarem os lotes 
mencionados no subitem b.

Os documentos exigidos nos subitens b - c - d, serão exigidos de empresas atacadistas e varejistas 
que cotarem os lotes informados conforme entendimento do: TCE - MG - TCE-MG - DEN: 1007383, Relator: CONS. 

WANDERLEY ÁVILA, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: 19/10/2017 e na esfera judicial - (STJ - AgRg no AREsp 458436⁄RS -

Segunda Turma - Ministro HUMBERTO MARTINS - DJe 02⁄04⁄2014). 8) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da 

ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, dar provimento ao recurso. Vitória, 23 de fevereiro de 2016. 

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR).
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10.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos a que se referem ao item 10 deste Edital, deverão 
estar em nome/razão social da licitante, o número do CNPJ/MF e o endereço respectivo, observado que: 

I) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
II) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
III) se a licitante for a matriz e a prestação de serviços for executada pela filial, os documentos exigidos 
neste Edital deverão ser apresentados tanto em relação à matriz quanto à filial. 

10.6 A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade junto à Seguridade Social -
CND/lNSS e junto ao FGTS centralizados junto à matriz desde que junte comprovante da centralização 
do recolhimento das contribuições, e apresente certidão em que conste o CNPJ da entidade 
centralizadora.

11. DOS RECURSOS

11.1. Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, 
mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis dentro do horário comercial (08:00 às 12:00/13:00 às 17:00 horas) para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser 
protocolados diretamente no Setor de licitações do Município, pelo representante legal da empresa ou 
procurador com poderes específicos, que deverá ser comprovado através de documentação que 
obrigatoriamente deverá acompanhar o recurso e contrarrazões.

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor.

11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor.

11.5. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá ser 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 
10.520/02 e legislação vigente.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) pregoeiro (a), ficará sujeita a 
homologação do Ordenador de Despesas.
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13. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

13.1. O Município convocará o licitante vencedor para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, assinar o 
Contrato de Fornecimento.

13.2. O prazo de validade do Contrato de Fornecimento será de 365 Dias .

13.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o Contrato de Fornecimento injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 
10.520/02 e demais disposições vigentes.

13.4. No caso de descumprimento (não assinatura), o Município se reserva no direito de convocar outro 
licitante observado a ordem de classificação, para assinar o Contrato, sendo este o novo prestador. 

13.5. No contrato de Fornecimento constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste 
edital.

13.6. A minuta de contrato de Fornecimento, a ser assinada pelo licitante vencedor, é parte integrante 
deste edital.

13.7. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do contrato de Fornecimento, exceto 
nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.

13.8. Após a assinatura do contrato de Fornecimento o licitante vencedor contratado deverá fornecer o 
material e ou equipamentos relacionados no anexo I no prazo estipulado pela secretaria a partir da 
emissão da autorização de Fornecimento.

14. DO EMPENHO

14.1. O contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério deste Município, ser substituído pela 
Nota de Empenho ou outros documentos equivalentes na forma do artigo 62, "caput" e parágrafo 4º, da 
Lei 8.666/93.

14.2. Como condição para liquidação da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a 
documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular perante as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS).

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

15.1 Os documentos extraídos da internet não necessitam de autenticação, no entanto terão 
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sua autenticidade conferida no endereço constante no corpo do documento.

15.2 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

15.3 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais serem fornecidos à esta 
Prefeitura sem ônus adicional.

15.4 Todos os impostos mencionados no item 8.2 e inclusive frete deverão estar inclusos nos 
preços.

15.5: Prazo e forma de fornecimento do objeto desta licitação.

15.5.1 - Prazo: prazo de até 005 (cinco) dias úteis.

15.5.2 - Forma da Fornecimento: Execução após recebimento de aviso de Fornecimento 
emitido pelo setor solicitante no prazo de até 005 (cinco) dias úteis no local indicado no aviso de 
Fornecimento conforme necessidade da contratante. As entregas, deverão ser realizadas durante 
o horário comercial de 08:00 às 16:00 horas.

16. DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA

16.1 O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a licitante, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 
conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

16.2 Ocorrendo à inexecução total ou parcial na entrega dos materiais, a Administração poderá aplicar 
à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Extrema, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 
justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) 
anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c 
artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;
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16.3 As penalidades previstas acima podem ser aplicadas a critério da Administração Pública 
Municipal isolada ou cumulativamente conforme artigo 87 § 2 da lei 8.666/93.

16.4 A infligência de tais penalidades encontram-se inserido no mérito administrativo, o qual pode 
aplicar-se conforme a gravidade/proporcionalidade das infrações realizadas pela contratada, 
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa inerente ao processo administrativo.

17. DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE E RECUSA DO(S) MATERIA(IS):

17.1 Os materiais constantes do anexo I, objeto do presente edital estarão sujeitos a amplo controle de 
qualidade, realizado quando do seu recebimento a critério deste Município ou por terceiros através de 
delegação. 

17.2 O Município de Extrema reserva-se o direito de recusar, no todo ou em parte, qualquer compra 
constante do anexo I, rejeitado pelo controle de qualidade, obrigando-se a empresa vencedora a 
promover sua substituição.

17.3 Quando do recebimento do material fica desde já designado um fiscal do contrato para aferir o 
controle de qualidade mencionado no item 17.1 

17.4 - A empresa vencedora se obriga quando da participação do processo licitatório a fornecer os 
materiais e ou equipamentos em estrita conformidade com o anexo I deste edital, ficando sujeita a 
irrestrita fiscalização desta entidade política, antes, durante e após a sua realização.

18. PAGAMENTO

18.1. Será pago à adjudicatária os valores devidos pelos fornecimentos constantes no objeto deste 
certame, até o 20° (vigésimo) dia útil, a partir da apresentação da Nota Fiscal pela contratada e da 
comprovação e atestação pelo servidor encarregado da gestão do recebimento dos materiais, sendo 
efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina 
a lei.

18.2 - O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela adjudicatária, 
que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual opera. O município de 
Extrema não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.

18.3 - Na hipótese de atraso no(s) pagamento(s), em conformidade com o art. 40, inciso XIV, "a" da Lei 
Federal 8.666/93, sobre o(s) valor(es) devido, incidirá obrigatoriamente juros de mora de 0,1% ao dia + 
correção monetária de acordo com o INPC/IBGE.

18.3.1- Em hipótese alguma para o fornecimento do objeto presente, haverá pagamento(s) 
antecipado(s).

18.3.2 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por 
parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 
problema seja definitivamente sanado.
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18.3.3 -A cada pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Extrema, a adjudicatária deverá 
comprovar sua regularidade fiscal anexando a cada nota emitida os documentos abaixo 
relacionados com datas atuais:

18.3.3.1 -Certidão Negativa de Débito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviços (FGTS).

18.3.3.2 -Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União. 

18.3.3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

18.3.4 - Será suspenso o pagamento até que a empresa apresente os mencionados documentos.

18.4 As Notas Fiscais deverão ser retornadas para os e-mails que enviarem as Autorizações de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1 A dotação será definida de acordo com os materiais e ou equipamentos a serem fornecidos para 
cada centro de custo, visto tratar-se de CONTRATO DE FORNECIMENTO.

19.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para 
pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício financeiro em curso.

19.3  As despesas decorrentes do Fornecimento, objeto desta licitação, correrão à conta dos 
recursos consignados no Orçamento:

00012-100 - MATERIAL DE CONSUMO (02001001.0412200192.042.0219.33903000000.100), 00052-100 -
MATERIAL DE CONSUMO (02001002.0412200202.041.0214.33903000000.100), 00074-100 - MATERIAL DE 
CONSUMO (02001002.0618100202.041.0208.33903000000.100), 00088-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02001002.0618100202.041.0209.33903000000.100), 00096-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02001002.0618100202.041.0210.33903000000.100), 00104-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02001002.0618100202.041.0211.33903000000.100), 00136-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02002001.0206200192.043.0231.33903000000.100), 00177-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02004001.0412100222.050.0262.33903000000.100), 00220-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02004002.0412900222.048.0256.33903000000.100), 00252-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02004004.0412200222.046.0247.33903000000.100), 00269-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02004005.0412200222.049.0259.33903000000.100), 00295-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02005001.0412200012.001.0002.33903000000.100), 00350-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02006001.0412800182.040.0195.33903000000.100), 00393-101 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02007001.1212200092.026.0134.33903000000.101), 00437-101 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02007001.1236100092.023.0121.33903000000.101), 00437-147 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02007001.1236100092.023.0121.33903000000.147), 00440-101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(02007001.1236100092.023.0121.44905200000.101), 00443-147 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(02007001.1236100092.023.0122.44905200000.147), 00463-101 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02007001.1236500092.021.0110.33903000000.101), 00463-147 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02007001.1236500092.021.0110.33903000000.147), 00466-101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
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(02007001.1236500092.021.0110.44905200000.101), 00469-101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(02007001.1236500092.021.0111.44905200000.101), 00469-147 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(02007001.1236500092.021.0111.44905200000.147), 00479-101 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02007001.1236500092.022.0115.33903000000.101), 00479-147 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02007001.1236500092.022.0115.33903000000.147), 00482-101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(02007001.1236500092.022.0115.44905200000.101), 00485-147 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(02007001.1236500092.022.0116.44905200000.147), 00554-102 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02008001.1012200072.016.0081.33903000000.102), 00601-102 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02008001.1030200072.013.0061.33903000000.102), 00626-102 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02008001.1030300072.015.0074.33903000000.102), 00658-159 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02008002.1030100072.012.0057.33903000000.159), 00670-159 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02008002.1030200072.013.0061.33903000000.159), 00684-159 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02008002.1030400072.014.0070.33903000000.159), 00694-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02009001.0812200082.017.0095.33903000000.100), 00713-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02009001.0812200082.017.0100.33903000000.100), 00732-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02009001.0824400082.017.0087.33903000000.100), 00744-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02009001.0824400082.017.0089.33903000000.100), 00892-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02010001.1812200152.034.0176.33903000000.100), 00919-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02010001.1854100162.036.0185.33903000000.100), 00926-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02010001.1854100172.038.0188.33903000000.100), 00929-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02010001.1854100172.038.0190.33903000000.100), 00942-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02011001.1512200102.027.0144.33903000000.100), 01024-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02012001.1312200052.009.0041.33903000000.100), 01073-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02013001.2312200042.008.0034.33903000000.100), 01081-100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(02013001.2312200042.008.0034.44905200000.100), 01096-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02013001.2369500032.005.0021.33903000000.100), 01099-100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(02013001.2369500032.005.0021.44905200000.100) e 01166-100 - MATERIAL DE CONSUMO 
(02014001.2781200062.011.0054.33903000000.100)

20.  DISPOSIÇÕES GERAIS:

20.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 
integrante do CONTRATO DE FORNECIMENTO, independentemente de transcrição.

20.2 É facultada ao Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

20.3 Fica assegurado ao Município de Extrema o direito de no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, mediante fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente.

20.4 Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário 
Oficial do Município conforme dispõe a legislação vigente.

20.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
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fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).

20.7 O proponente que vier a ser contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

20.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-á dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Extrema.

20.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importa no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão Presencial.

20.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

20.11 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à 
intenção de interposição de recurso, o (a) Pregoeiro (a) adjudicará o objeto licitado, que 
posteriormente será submetido à homologação pelo Ordenador de Despesas, autoridade máxima 
do Município;

20.12 - No caso de interposição de recurso(s), depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, o 
Ordenador de Despesas adjudicará o objeto licitado;

20.13 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que o tendo aceitado sem 
objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;

20.14 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas 
exigências e condições, bem como na obrigatoriedade de assinatura do CONTRATO DE 
FORNECIMENTO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

20.15 - Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na 
proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da 
licitação e o entendimento da proposta.

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

20.17 Os casos omissos nessa licitação serão resolvidos pelo (a) pregoeiro (a), que se baseará nas 
disposições constantes na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e o Decreto Municipal n° 3.087 de 04 
de janeiro de 2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais 
legislações subsequente pertinente à matéria.
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20.18 Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve, se a 
licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento 
vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através de: 
cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor, 
apresentando o documento vencido 72 (setenta e duas) horas após o término da greve.

20.19 A licitante poderá obter informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento 
desta licitação, junto a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, de segunda a sexta-feira, 
horário das 13h00min às 17h00min, na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1.624, Bairro Ponte 
Nova, com o (a) Pregoeiro (a) /Comissão Permanente de Licitação, ou através dos telefone (035) 3435-
4504 ou 4307, e ainda no e-mail:licitacao@extrema.mg.gov.br.

20.20 Recaindo a data de abertura da sessão de classificação e julgamento em feriados ou finais de 
semana será a sessão adiada para o próximo dia útil subsequente.

20.21 É de diligência obrigatória por parte do CONTRATANTE e do CONTRATADO fixar cada qual fiscal 
de contrato de forma a acompanhar a regularidade na execução do objeto licitatório, conforme 
atribuições constantes na lei 8.666/93.

20.22 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, 
cujo teor vincula totalmente os licitantes:

Anexo I: Termo de Referência com o valor estimado;
Anexo II: Modelo de Proposta de preço;
Anexo III: Modelo de credenciamento;
Anexo IV: Minuta de Contrato de Prestação de Serviços;
Anexo V: Modelo de Atestado de Capacitação;
Anexo VI: Modelo de declarações;
Anexo VII: Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Equivalência Proposta Física e Digitável;
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Extrema, 29 de julho de 2020.

_______________________________________
FERNANDO CÉSAR DA SILVA

Pregoeiro
Decreto nº 3.087 de 04 de janeiro de 2017 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA COM VALOR ESTIMADO

1. OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESCARTAVEIS E EMBALAGENS.

2. JUSTIFICATIVA: A aquisição dos produtos se faz necessária para atender as necessidades diárias de 
todos os setores da Prefeitura Municipal de Extrema, principalmente na manutenção da limpeza e 
higienização dos ambientes, proporcionando maior conforto e segurança aos usuários.

3. VALOR ESTIMADO: O valor estimado do fornecimento do referido objeto, perfaz a ordem de R$ 
9.214.144,97(nove milhões duzentos e quatorze mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete 
centavos).

4. CONDIÇOES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias após a emissão da 
nota fiscal condicionada à entrega dos materiais em questão e atesto fiscal.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

5.1- Proceder ao fornecimento do material e ou equipamento conforme EDITAL, dentro das condições, 
prazos e preços ajustados na proposta; 
5.2- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo setor de compras, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente; 
5.3- Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida 
anuência da Prefeitura Municipal de Extrema/MG.;
5.4- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Extrema/MG.;
5.5- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo da entrega dos materiais; 
5.6- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela a Prefeitura Municipal de Extrema 
sobre os materiais ofertados; 
5.7 - Manter, durante toda execução do presente contrato, todas as condições de habilitação exigidas no 
processo licitatório;

5.8- Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação, 
necessários à execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhista, previdenciário, fiscal, 
de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto do contrato;

5.9- Operar como uma organização completa, independente e sem vínculos com o contratante, 
fornecendo produtos e serviços de comprovada qualidade, sem ônus adicionais para o contratante;

5.10 - Não subempreitar o contrato a terceiros, sem préviacomunicação e/ou autorização do
município; 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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6.1-Gerenciar o presente CONTRATO, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os 
preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais eou equipamentos fornecidos, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
6.2- Convocar os particulares via, telefone ou e-mail, para assinatura do Contrato de Fornecimento e 
retirada da nota de empenho; 
6.3- Observar para que, durante a vigência do presente Contrato, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos; 
6.4- Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços contratados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 
6.5- Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do pregão presencial; 
6.6 - Apresentar esclarecimentos necessários para execução do contrato;
6.7 - Orientar o fornecedor para que os pagamentos e os documentos de cobrança  não sofram Atrasos;
6.8 - Notificar, por escrito, o fornecedor, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades, 
encontradas na execução do contrato, bem como, quando de multa, retenção por danos causados e 
quaisquer débitos do fornecedor;

6.8.1 - A ausência de notificação não exime o fornecedor das responsabilidades  determinadas 
no contrato;

6.9 - para o cumprimento do objeto, o município se obriga a fornecer toda a documentação, dados e 
demais informações que se fizerem necessárias à execução dos trabalhos.

7. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser fornecidos junto ao Município de Extrema/MG, no 59 
Batalhão da Polícia Militar, endereço: AVENIDA VEREADOR JOSÉ FERREIRA, Nº 513, CENTRO, Extrema, 
MG, CEP: 37640000, 8ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, endereço: RUA SÃO LUCAS, Nº 15, JARDIM SÃO 
CRISTOVÃO, Extrema, MG, CEP: 37640000, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, endereço: AVENIDA ESTRADA 
MUNICIPAL PEDRO ROSA DA SILVA, Nº 380A, VILA RICA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640-00, ATERRO 
SANITÁRIO, endereço: Rodovia FERNAO DIAS KM, Nº 935, PESSEGUEIROS, EXTREMA - MG, MG, CEP: 
37640000, CAPS, endereço: RUA FRANÇA, Nº 357, VILA ESPERANÇA, Extrema, MG, CEP:, CEMITÉRIO 
MUNICIPAL, endereço: AVENIDA DA SAUDADE, Nº , CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 34640000, CINE 
TEATRO, endereço: AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, Nº , PONTE NOVA, EXTREMA -
MG, MG, CEP: 37640000, CLUBE LITERÁRIO E RECREATIVO DE EXTREMA, endereço: PRACA CORONEL
SIMEAO S/N, Nº , CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, COLETA SELETIVA DE LIXO, endereço: 
Rodovia FERNAO DIAS KM, Nº 935, PESSEGUEIROS, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, CONSELHO 
TUTELAR, endereço: RUA CORONEL TEÓFILO ANTONIO PINTO, Nº 148, CENTRO, EXTREMA - MG, MG, 
CEP: 37640000, CONSERVADOR DAS AGUAS, endereço: ESTRADA DAS POSSES, Nº s/n, POSSES, 
EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, COORDENAÇÃO PSF, endereço: RUA MELO VIANA, Nº 8, CENTRO, 
EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640-00, CORPO DE BOMBEIROS, endereço: ESTRADA Municipal Benedito 
Tomas da Silva, Nº 45, PONTE NOVA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, CRAS 
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- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, endereço: RUA TIRADENTES, Nº 56, CENTRO, 
EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSI, 
endereço: RUA CORONEL TEÓFILO ANTONIO PINTO, Nº 148, CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 
37640000, DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, endereço: AVENIDA ANTONIO SAES PERES, Nº s/n, PONTE 
NOVA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, FARMACIA DE MINAS, endereço: AVENIDA DA SAUDADE, 
Nº 200, CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 34640000, GABINETE DO PREFEITO, endereço: AVENIDA 
DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, Nº 1624, PONTE NOVA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, 
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, endereço: AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 
Nº 1624, PONTE NOVA, Extrema, MG, CEP: 37640000, GERÊNCIA DE FAZENDA E GEO INFORMAÇÃO, 
endereço: AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, Nº 1.624, BAIRRO PONTE NOVA, Extrema, 
MG, CEP: 37640000, GERENCIA DE FROTAS, endereço: RUA PAU BRASIL, Nº 245, VILA RICA, Extrema, 
MG, CEP: 37640000, GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, endereço: AVENIDA DELEGADO
WALDEMAR GOMES PINTO, Nº 1.624, PONTE NOVA, Extrema, MG, CEP: 37640000, GERENCIA DE 
TURISMO, endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, Nº 100, CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 
37640000, GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, endereço: RUA TIRADENTES, Nº 172, CENTRO, 
EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, GESTÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, endereço: AVENIDA 
DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, Nº 1.624, BAIRRO PONTE NOVA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 
37640000, HOSPITAL MUNICIPAL, endereço: AVENIDA Avenida Nicolau Cesarino, Nº 4000, BELA 
VISTA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640-00, ODONTO, endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 350, 
LAVAPES, Extrema, MG, CEP:, PARQUE CACHOEIRA DO RIO JAGUARI, endereço: ESTRADA MUNICIPAL 
SEBASTIÃO THOMAZ DA SILVA, Nº 282, PONTE NOVA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, PARQUE 
CACHOEIRA DO SALTO, endereço: AVENIDA ESTRADA MUNICIPAL PEDRO ROSA DA SILVA, Nº , SALTO, 
EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640-00, POLICIA FLORESTAL, endereço: AVENIDA VEREADOR JOSÉ 
FERREIRA, Nº 513, CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, PROCURADORIA JURÍDICA, 
endereço: AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, Nº 1.624, PONTE NOVA, EXTREMA - MG, 
MG, CEP: 37640000, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, endereço: AVENIDA NICOLAU CESARINO, Nº
4000, BELA VISTA, Extrema, MG, CEP: 37640000, SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO, 
endereço: AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, Nº 1624, PONTE NOVA, EXTREMA - MG, 
MG, CEP: 37640000, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, endereço: PRAÇA OLINTO DA 
FONSECA, Nº 12, CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA, endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, Nº 100, CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 
37640000, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, endereço: RUA CAPITÃO GERMANO, Nº 128, 
CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E 
LAZER, endereço: RUA JOAO MENDES, Nº 01, CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640-00, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, endereço: RUA PAU BRASIL, Nº 245, VILA RICA, 
EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, endereço: 
AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, Nº 1.624, PONTE NOVA, Extrema, MG, CEP: 
37640000, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, endereço: AVENIDA NICOLAU CESARINO, Nº 4000, 
CENTRO, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, endereço: 
AVENIDA DEL. WALDEMAR GOMES PINTO, Nº 1.624, PONTE NOVA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640-
00, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, endereço: AVENIDA ANTONIO SAES PERES, Nº s/n, 
PONTE NOVA, EXTREMA - MG, MG, CEP: 37640000, TERMINAL RODOVIÁRIO, endereço: 
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AVENIDA Alcebiades Gilli s/n, Nº s/n, CENTRO, Extrema, MG, CEP: 37640000 e VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 350, CENTRO, Extrema, MG, CEP: no prazo máximo de 
até 005 (cinco) dias contados a partir do Aviso de Fornecimento, sem nenhum ônus adicional para o 
Município, devendo todas as despesas correr por conta da empresa vencedora do certame.

8. AVALIAÇÃO DE CUSTOS E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Ítem(*)    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigo# Lote

ISQUEIRO GRANDE compatível com o acendedor multiuso
recarregável lote 001 UN 270 6,50 01070 00011594 1.755,00 1 00001

ACENDEDOR MULTIUSO RECARREGÁVEL COM ISQUEIRO UN 266 24,47 00001 00032222 6.509,02 2 00001

ADAPTADOR ANGULAR 90 GRAUS para ser acoplada em cabos ou
extensão telescópicas. marca sugerida: bralimpia modelo aa090 ou
similar em qualidade apresentar catálogo técnico no pregão.

UN 34 42,66 00009 00071067 1.450,44 3 00002

ALCOOL 70 EM GEL - FRASCO C 500ML apresentar laudo de
conformidade ou de declaração atestando que o produto contem
70% de alcool para adjudicação do item ao vencedor.

FR 13.247 13,51 00014 00002518 178.966,97 4 00003

ALCOOL ETILICO A 70  - FRASCO 01 LITRO apresentar laudo de
conformidade ou de declaração atestando que o produto contem
70% de alcool para adjudicação do item ao vencedor.

FR 20.175 11,43 00044 00001326 230.600,25 5 00004

ALCOOL GEL 70 (POR CENTO) - FRASCO 1 LITRO apresentar laudo
de conformidade ou de declaração atestando que o produto contem
70% de alcool para adjudicação do item ao vencedor.

FR 12.766 25,45 00080 00081683 324.894,70 6 00005

ALCOOL GEL 70 (POR CENTO) - GALAO DE 5 LITROS apresentar
laudo de conformidade ou de declaração atestando que o produto
contem 70% de alcool para adjudicação do item ao vencedor.

GL 29.884 93,25 00109 00081513 2.786.683,00 7 00006

ALCOOL HIDRATADO 96GL  EMBALAGEM PLASTICA COM 01
LITRO apresentar laudo de conformidade ou de declaração
atestando que o produto contem no mínimo 92.8 inpm ou 96° de
alcool para adjudicação do item ao vencedor.

LIT 6.566 18,38 00138 00001329 120.683,08 8 00007

ALVEJANTE GERMICIDA EM PÓ PARA DESINFECÇÃO DE
ROUPAS E REMOÇÃO DE MANCHAS OXIDÁVEIS - BALDE DE
25KG sendo o correto balde com no mínimo 20kg. marca sugerida:
sevengel/multiquimica ou similar em qualidade apresentar ficha
técnica no pregão.

BAL 105 570,75 00148 00002519 59.928,75 9 00008

AMACIANTE UNIVERSAL PERFUMADO P USO HOSPITALAR -
BALDE DE 20 LITROS marca sugerida: sevengel/multiquimica ou
similar em qualidade apresentar ficha técnica no pregão.

BAL 100 158,41 00161 00002520 15.841,00 10 00008

NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDADE E REMOVEDOR DE
MANCHAS NÃO OXIDÁVEIS EM PÓ - BALDE DE 20KG marca
sugerida: sevengel/multiquimica ou similar em qualidade apresentar
ficha técnica no pregão.

BAL 80 283,55 01260 00002548 22.684,00 11 00008

DETERGENTE UMECTANTE EM PASTA NEUTRO - BALDE DE
20KG marca sugerida: sevengel/multiquimica ou similar em
qualidade apresentar ficha técnica no pregão.

BAL 38 380,42 00675 00022069 14.455,96 12 00008

DETERGENTE EM PÓ MAQ DE LAVAR 20KG marca sugerida:
sevengel/multiquimica ou similar em qualidade apresentar ficha
técnica no pregão.

BAL 100 259,33 00632 00064588 25.933,00 13 00008

AMACIANTE P ROUPAS - GALÃO DE 05 LITROS marca sugerida:
new limp, lucks, suprema ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

GL 691 28,80 00151 00013743 19.900,80 14 00009

BALDE DUPLO COM CESTO EM INOX . com função rotatória de
360°,  os baldes podem ser desencaixados e vira 2 baldes
individuais,  possui trava que permite a regulagem de altura do cabo,
com válvula de deságue e alças nos baldes,  com capacidade
mínima de 6 litros contendo 1 cabo com cabeçote e 2 esfregões de
microfibra. marca sugerida: tander home modelo spin mop easy
clean 360 ou similar em qualidade apresentar catálogo técnico no
pregão.

UN 14 140,56 00163 00071059 1.967,84 15 00011

BALDE PLASTICO  COM ALCA DE METAL  CAP  10 L  SEM TAMPA PÇ 44 13,39 00167 00002430 589,16 16 00012

BALDE PLÁSTICO  COM ALÇA DE METAL  CAPACIDADE 18
LITROS UN 554 19,16 00171 00003443 10.614,64 17 00013

BANDEJA LAMINADA N 06 TAM  38 X 47 UN 55 5,09 00206 00013745 279,95 18 00014

BANDEJA LAMINADA N 07 TAM  43 X 51 UN 125 6,73 00210 00013746 841,25 19 00015
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BIG BAG big bag certificado pela abnt nbr 16029:201, para transporte
de cargas não perigosas (produtos e resíduos) confeccionado em
tecido de polietileno 100% virgem, com alta resistencia, aditivados
contra ação dos raios ultravioletas. topo (parte superior): abertura
total para carga (sem saia. fundo (parte inferior): alçamento: 4 alças
espalmadas. dimensão em cm: 90 x 90 x 120 no mínimo. marca
sugerida: big bag ou similar em qualidade apresentar amostra para
adjudicação do item ao vencedor

UN 300 76,50 00215 00075171 22.950,00 20 00016

BOBINA PICOTADA MATERIAL NÃO RECICLADO P ALIMENTOS
TAM  25 X 35 - ROLO C MÍNIMO 500 SACOS RL 627 27,26 00216 00013778 17.092,02 21 00017

BOBINA PICOTADA MATERIAL NÃO RECICLADO P ALIMENTOS
TAM  30 X 40 - ROLO C MÍNIMO DE 500 SACOS RL 414 30,10 00228 00021966 12.461,40 22 00018

BOBINA PICOTADA MATERIAL NÃO RECICLADO P ALIMENTOS
TAM  40 X 60 - ROLO C MÍNIMO DE 500 SACOS RL 729 44,42 00241 00013779 32.382,18 23 00019

BOMBA MANUAL PARA ÁGUA ENGARRAFADA DE 10 OU 20
LITROS UN 68 22,67 00253 00029849 1.541,56 24 00020

BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM UN 874 10,89 00267 00002526 9.517,86 25 00021

BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM UN 501 14,49 00286 00003250 7.259,49 26 00022

CARRINHO DE LIMPEZA COM KIT kit composto por:01 carro
funcional com rodízios de 4; 01 balde espremedor tipo wavebrake
33l;02 baldes para colocação de 2 águas; (suja e limpa).02 baldes
plásticos 06l; 01 saco em vinil com capacidade mínima de 90 litros;
01 mop úmido ponta dobrada algodão; 01 cabo de alumínio 150 cm;
01 cabo de alumínio 150 cm com suporte para mop úmido; 01 mop
pó ponta cortada acrílico 60 cm; 01 suporte plástico 60cm para mop
pó; 01 placa sinalizadora cuidado piso molhado - amarela; 01 pá
coletora com tampa; 01 vassoura com cabo. garantia mínima de 03
meses. apresentar catálogo técnico no pregão para julgamento do
item.

UN 1 1.240,87 00304 00081662 1.240,87 27 00023

CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS COM PEDAL DE FERRO
fabricado com polietileno de alta densidade(pead) virgem, roda com
borracha maciça.  capacidade (kg): 48, capacidade (litros): 120,
dimensões (altura x diâmetro) (mm): 890 x 555 x 465. apresentar
catálogo técnico no pregão.

UN 23 273,92 00305 00071072 6.300,16 28 00024

CERA LIQUIDA CONCENTRADA INCOLOR - GALÃO DE 05 LITROS
marca sugerida: new limp/ adata ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

GL 131 72,25 00309 00002413 9.464,75 29 00025

CERA LIQUIDA CONCENTRADA VERDE PARA ARDÓSIA - GALÃO
DE 05 LITROS marca sugerida: new limp/ adata ou similar em
qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

GL 14 52,62 00319 00006263 736,68 30 00026

CESTO P LIXO EM PLÁSTICO CAP  20 LITROS COM PEDAL E
TAMPA REDONDO UN 611 104,83 00321 00013039 64.051,13 31 00027

CESTO PARA LIXO EM PLASTICO  CAPACIDADE 100 LTS com
tampa e alca base em ferro com pedal  PÇ 59 229,30 00343 00002436 13.528,70 32 00028

CESTO PARA LIXO PLASTICO VAZADO DIAMETRO 25CM X
ALTURA 25CM CAPACIDADE PARA 15 LITROS PÇ 198 18,67 00349 00002437 3.696,66 33 00029

CESTO RETANGULAR PARA LIXO COM PEDAL - CAP. 50 L cesto
retangular para lixo com pedal - cap. 50 l, dimensão 330 x 720 x
440mm, branca, fabricada com pead ou pp, com haste localizada na
parte externa para evitar o acúmulo de resíduos, articulação com
armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento,
resistente a impactos e repetidas lavagens. marca sugerida:
larplásticos ou similar em qualidade. apresentar catálogo no pregão.

UN 96 152,26 00362 00081525 14.616,96 34 00030

CESTO RETANGULAR PARA LIXO COM TAMPA, PEDAL E RODAS
cesto retangular para lixo com tampa, pedal e rodas. capacidade 100
l, dimensão 425 x 925 x 595 mm, branca, fabricada em pead ou pp,
com haste localizadana parte externa para evitar o acúmulo de
resíduos, articulação com armação para segurar o saco de lixo e
facilitar seu deslocamento, resistente a impactos e repetidas
lavagens, rodas de borracha maciça de 200mm de diâmetro. marca
sugerida: larplásticos ou similar em qualidade. apresentar catálogo
no pregão.

UN 80 205,30 00372 00081524 16.424,00 35 00031

CINZEIRO DE CHÃO EM INOX TAM  A X L X P 6 5 X 30 0 X 23 5CM UN 36 105,80 00378 00032201 3.808,80 36 00032

COADOR DE PANO EM FLANELA 100 ALGODÃO C DIÂMETRO DE
15CM X 21CM COMPRIMENTO UN 530 17,78 00380 00013157 9.423,40 37 00033

COADOR DE PANO EM FLANELA 100 POR CENTO ALGODÃO COM
DIÂMETRO DE 18CM UN 60 21,78 00400 00081661 1.306,80 38 00034

COLHER DESCARTAVEL EM PS REFEIÇAO CRISTAL pacotes de
50 unidades marca sugerida: sevplast/ prafesta/ bellocopo ou similar
em qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao
vencedor.

PCT 5.650 4,69 00401 00070790 26.498,50 39 00035

GARFO DESCARTAVEL EM PS REFEIÇÃO CRISTAL pacotes de 50
unidades marca sugerida: sevplast/ prafesta/ bellocopo ou similar
em qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao
vencedor.

PCT 4.692 5,58 00977 00070792 26.181,36 40 00035

FACA DESCARTAVEL EM PS REFEIÇÃO CRISTAL pacotes de 50
unidades marca sugerida: sevplast/ prafesta/ bellocopo ou similar
em qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao
vencedor.

PCT 1.796 4,93 00886 00070793 8.854,28 41 00035
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CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 -
(PROINFANCIA) kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos
orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para
lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor
para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; 1 (um)
coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; 1
(um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50
litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50
litros; características gerais: fabricado em hdpe - polietileno de alta
densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado
para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. aditivação extra
com antioxidante e anti uv para os níveis de proteção classe 8 uv 8,0
que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. superfícies internas
polidas e cantos arredondados. 79  disponibilidade nas cores:
vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da conama e
adesivados conforme o tipo de lixo.
eixo em aço com tratamento anticorrosão. passível de ser reciclado
mecanicamente ao fim de sua vida útil. possibilidade de aquisição
com 3 ou 5 unidades. apresentar catálogo técnico no pregão.

PÇ 2 1.220,00 00418 00070722 2.440,00 42 00036

CONTAINER DE LIXO - VOLUME NOMINAL DE 1000 LITROS 
FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3
(norma correta 15911) compostos de corpo e tampa articulada em
hdpe polietilenos de alta densidade com proteção contra raios uv,
munhão para basculamento lateral e reforço em chapa de aço com
drenos ao fundo. possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha
maciça e com ângulo de giro de 360º, com capacidade para resistir
à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação
(deslocamentos, estabilidade e rolagem), sendo duas delas com
freios estacionários.
a tampa articulada deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente
a boca do recipiente. superfícies lisas e isenta de qualquer fissura,
imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência,
segurança e facilidade na limpeza. o corpo do contêiner devera ser
marcado de forma permanente, legível e em local visível com no
mínimo as seguintes informações: - identificação do fabricante, -
mês e ano de fabricação, - símbolo de identificação da matéria
prima, conforme abnt nbr 15911, numero da referida norma abnt nbr
15911,  volume nominal em litros, carga total permitida, expressa em
quilos, devidamente sinalizados com adesivos refletores
homologados pelo órgão de transito responsável; características
geométricas aproximadas: 1290 mm x 1380 mm x 1040 mm, garantia
mínima de 12 meses para os contentores plásticos de capacidade
de 1000l, abrangendo também o período da garantia de fábrica, 
apresentar catálogo técnico no pregão.

UN 23 1.881,00 00419 00048284 43.263,00 43 00037

CONTENTOR 700 LITROS COM RODAS lixeira pp, em polipropileno,
dimensões alt x larg x prof., 1380 x 1400 x 880 m,cap.700 l,cor
laranja.apresentar catálogo técnico no pregão.

UN 33 1.656,37 00429 00068780 54.660,21 44 00038

COPO DESCARTAVEL  E POLIESTIRENO 110 ML COM TAMPA
translucido  embaladas em saco plástico inviolável  pacote com 100
unidades  com tampa. marca sugerida: kerocopo ou similar em
qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 1.200 14,66 00438 00071014 17.592,00 45 00039

COPO DESCARTAVEL  E POLIESTIRENO 110 ML SEM TAMPA
translucido  pacote com 100 unidades.marca sugerida:
kerocopo/cristal ou similar em qualidade apresentar amostra para
adjudicação do item ao vencedor.

PCT 4.100 8,19 00447 00075131 33.579,00 46 00040

COPO DESCARTÁVEL 200 ML em poliestireno não tóxico  não
reciclado, pacote com 100 unidades. marca sugerida: kerocopo,
totalplast, coposul ou similar em qualidade apresentar amostra para
adjudicação do item ao vencedor.

PCT 36.120 4,05 00454 00070807 146.286,00 47 00041

COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50ML PACOTE COM 100
UNIDADES em poliestireno não tóxico, não reciclado. marca
sugerida: kerocopo, coposul, totalplast ou similar em qualidade
apresentar amostra do item para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 7.400 2,80 00486 00075415 20.720,00 48 00042

COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO  NÃO
RECICLADO 300 ML na cor branca  embalagem com 100
unidades.marca sugerida: kerocopo, totalplast, coposul ou similar
em qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao
vencedor.

PCT 120 6,11 00511 00071013 733,20 49 00043

COPO DESCARTAVEL EM RESINAS DE POLIESTIRENO PS
ATÓXICO CRISTAL 200ML PACOTE C 50 UNIDADE marca
sugerida: prafesta modelo supremo ou similar em qualidade
apresentar amostra do item para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 91 13,45 00512 00071017 1.223,95 50 00044

COPO TERMICO ISOPOR 240ml; embalagem com 100 unid. marca
sugerida: copobras ou similar em qualidade apresentar amostra 
para adjudicação do item ao vencedor.

UN 200 65,47 00516 00062302 13.094,00 51 00045

COPO TERMICO ISOPOR - CAPACIDADE 180ML material isopor,
dimensões: altura: 8,5 cm x diâmetro: 7 cm. aplicação para bebidas
quentes. caixa com 1000 unidades.marca sugerida: copobras ou
similar em qualidade apresentar amostra  para adjudicação do item
ao vencedor.

CX 170 223,10 00523 00081663 37.927,00 52 00046

CORDA DE NYLON corda de nylon para varal, descriçao 100%
polietileno, em embalagem plastica com 15 mts. UN 154 16,12 00524 00062299 2.482,48 53 00047

CREME DENTAL TUBO DE 90 GRAMAS marca sugerida: sorriso,
close-up, colgate, freedent ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

TB 920 3,34 00533 00013780 3.072,80 54 00048

DESENTUPIDOR BORRACHA PUSO EM PIA MED PADRAO CCABO
MADEIRA PÇ 126 17,59 00540 00002388 2.216,34 55 00049

DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS GRANULADO FRASCO DE
300 GRAMAS à base hidróxido de sódio. FR 40 22,37 00552 00071057 894,80 56 00050
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DESENTUPIDOR SANITÁRIO MANUAL PÇ 112 30,92 00558 00081526 3.463,04 57 00051

DESINFETANTE AROMATIZADO PARA USO HOSPITALAR -
GALÃO DE 05 LITROS COM DILUIÇÃO 1 X 200 LITROS desinfetante
aromatizado  para uso em superfícies fixas á base quaternário de
amonio para uso hospitalar  com diluição 1 x 200 litros - galão de 05
litros. marca sugerida: multiquimica, max audax ou similar em
qualidade apresentar ficha técnica no pregão.

GL 440 353,46 00565 00002537 155.522,40 58 00052

DESINFETANTE INODORO, A BASE DE QUATERNARIO DE
AMONIO, 05 LITROS desinfetante inodoro á base de quaternário de
amônio, super concentrado. isento de partículas insolúveis ou
materiais precitados. destinado à desinfecção e higienização de
pisos, bancadas, mesas, paredes, equipamentos e instalações em
geral dentro das áreas de processamento de alimentos. contendo
externamente prazo de validade, nome do responsável técnico,
fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde,
quantidade, modo de usar, composição química, forma de
conservação e armazenamento. embalagem de 5 litros. apresentar
ficha técnica do produto no pregão.

GL 45 157,48 00567 00081664 7.086,60 59 00053

DESINFETANTE PERFUMADO CONC  A 0 5 DE QUATERNÁRIO DE
AMÔNIA A 50  - GALÃO DE 05 LITROS concentrado  a 0 5% de
quaternário de amônia a 50%  ph: 6,5 a 7, 5  densidade 1, 00 a 1, 01
g/cm³ - galão de 05 litros. marca sugerida: new limp similar em
qualidade apresentar ficha técnica do produto no pregão.

GL 5.618 71,70 00568 00016174 402.810,60 60 00054

DESODORIZADOR DE AR  TUBO DE SPRAY C 400 ML  LAVANDA FR 1.385 15,34 00603 00000594 21.245,90 61 00055

DETERGENTE ALCALINO PH 12 USO PROFISSIONAL PARA
MÁQUINA LIMPA PISOS - GL 05 LITROS marca sugerida: karcher
floor care rm 755 ou similar em qualidade apresentar ficha técnica
no pregão.

GL 34 107,39 00626 00070847 3.651,26 62 00056

DETERGENTE CLORADO PARA LIMPEZA DE PISOS embalagem
de 5 litros. apresentar ficha técnica no pregão. UN 5 70,48 00629 00081668 352,40 63 00057

DETERGENTE DESENGORDURANTE INODORO detergente
desengordurante inodoro. suas aplicações incluem remoção de
sujidades em geral e remoção de gorduras carbonizadas, em fornos,
grelhas, chapas, fritadeiras, coifas e demais equipamentos.
indicado para limpeza de fornos combinados por não agredir as
borrachas de isolação da porta. embalagem 5 litros. apresentar ficha
técnica no pregão.

GL 30 77,93 00630 00081665 2.337,90 64 00058

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO galão de 5 litros. marca
sugerida: new limp similar em qualidade apresentar amostra para
adjudicação do item ao vencedor.

GL 5.090 28,66 00634 00000595 145.879,40 65 00060

DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS com baixo nível de
espuma, sem perfume. produto deve ser eficaz para limpeza de
sujidades dificeis como óleos, graxas e gorduras. embalagem de 5
litros. marca sugerida: deep wash/ audax gold clorado ou similar em
qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 100 54,05 00671 00068115 5.405,00 66 00061

DISCO DE LIMPEZA VERDE PARA ENCERADEIRA MARCA
ROMHER MODELO POP30 UN 3 38,46 00677 00057187 115,38 67 00063

DISCO DE LIMPEZA VERMELHA PARA ENCERADEIRA MARCA
ROMHER MODELO POP 30  UTILIZADA PARA REALIZAR UMA L UN 3 64,58 00678 00054830 193,74 68 00064

DISCO VERDE PARA LIMPADORA DE PISOS BD 530 KARCHER. UN 12 92,16 00679 00081742 1.105,92 69 00065

DISPENSADOR PARA COPOS DE 200 ML  FABRICADO COM
EXTREMIDADES EM AÇO INOX e corpo transparente ( acompanha
bucha e parafuso) capacidade 150 copos.

UN 594 35,39 00680 00006271 21.021,66 70 00066

DISPENSADOR PARA COPOS DE 50 ML  FABRICADO COM
EXTREMIDADES EM AÇO INOX e corpo transparente( acompanha
bucha e parafuso)capacidade 150 copos.

UN 588 31,57 00696 00006270 18.563,16 71 00067

DISPENSER MULTIPLO HIGIÊNICO E TOALHA NA COR BRANCO
PARA PAPÉIS DE 2 OU 3 DOBRAS OU ROLOS DE ATÉ 300
incluso chave  tubete  serrilhas e parafusos para instalação 

UN 1.269 52,40 00711 00047094 66.495,60 72 00068

DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO dispenser com reservatorio para liquidos viscosos
com capacidade de 800ml de sabonete liquido ou alcool em gel.
base fabricado em abs branco acionamento manual por pressão
com sistema de molas, visor frontal transparente que permite o
controle da substituição do sabonete ou alcool em gel. fechamento
com chave. instalação em parede por meio de parafusos e buchas
incuidas. acompanha chave, buchas e parafusos para a instalação.
garantia: 12 (doze) meses sobre defeito de fabricação, dimensões
915 x 265 x 260. marca sugerida: bettanin modelo super pro ref.9702
ou similar em qualidade  apresentar ficha técnica do produto no
pregão.

UN 3.536 46,67 00718 00081527 165.025,12 73 00069

DISPENSER PARA TOALHA (toalheiro interfolha) com as seguintes
características: base em plástico ps de cor branca e tampa em ps
transparente, de fechamento com chave, para papel toalha
interfolhas de 2 ou 3 dobras, dimensões externas aproximadas de
340mm x 270mm x 120mm (axlxp); com kit para fixação na parede
contendo buchas e parafusos

UN 824 43,68 00726 00064354 35.992,32 74 00070

EMBALAGEM DE MARMITEX EM ISOPORCOM TAMPA,
DIMENSOES 187MM X 56MM, CAPACIDADE 750ML pacote com 100 PCT 1.150 91,00 00742 00081677 104.650,00 75 00071

ENROLADOR DE MANGUEIRA DE 30 METROS em plástico abs
rígido de alta resistência  base e alça em estrutura metálica tubular 
com manivela para acionamento  alça para transporte  capacidade
de até 30 metros de mangueira de 1/2 polegadas com conectores
macho para engate rápido. marca sugeria: trapp modelo em 60 ou
similar em qualidade apresentar catálogo técnico no pregão.

UN 15 119,30 00743 00035408 1.789,50 76 00072
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ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRAS UN 70 14,79 00748 00013145 1.035,30 77 00073

ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO  COM CABO
FLEXÍVEL APROXIMADAMENTE 40 CM E COM SUPORTE marca
sugerida: santa maria, betanin ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 413 18,90 00750 00002538 7.805,70 78 00074

ESCOVA PLÁSTICA DE LAVAR MATERIAIS UN 40 10,45 00780 00064589 418,00 79 00075

ESCOVA PLASTICA LAVAR ROUPA cabo plastico, tamanho 5 x
11,8 x 6,5cm.marca sugerida: betanim modelo brilhus, santa maria,
dsr ou similar em qualidade apresentar amostra para adjudicação do
item ao vencedor.

UN 265 6,33 00784 00002815 1.677,45 80 00076

ESFREGÃO PARA LAVAR VEÍCULOS, ÔNIBUS, PÁRA-BRISAS,
COM CABO DE MADEIRA DE 1,50M 28MM cerdas de pet ø 0,20mm
plumadas e com espuma para reter shampoo. dimensões: 30 x 9 x 6
cm.marca odim código 3802 ou similar em qualidade apresentar
ficha técnica no pregão.

UN 50 51,30 00803 00075107 2.565,00 81 00077

ESPANADOR DE PO  COM CABO DE 40 CM confeccionado em
penas PÇ 26 25,43 00804 00002390 661,18 82 00078

ESPATULA DESCARTÁVEL 8,5CM para manteiga e patê, medindo
aproximadamente 8,5 cm de comprimento, pacote com 100
unidades. 

PCT 1.150 9,53 00809 00081669 10.959,50 83 00079

ESPONJA DE AÇO INOX PARA ALUMÍNIO OU FERRO marca
sugerida: scoth brite ou similar em qualidade. apresentar ficha
técnica no pregão.

UN 320 4,49 00810 00081528 1.436,80 84 00080

ESPONJA DE LÂ DE AÇO PACOTE C 08 UNIDADES marca
sugerida: assolan, bombril ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 805 3,36 00817 00000596 2.704,80 85 00081

ESPONJA DO TIPO FIBRAÇO indicada para limpeza pesada,
dimensões c:12,5 x l:8,7 x a:2,5cm UN 1.270 2,89 00840 00081670 3.670,30 86 00082

ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL esponja dupla
face tamanho minimo 110 x 67 x 20mm, embaladas individualmente.
marca sugerida: scoth brite ou  similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 8.552 2,43 00847 00081520 20.781,36 87 00083

ESPONJA DUPLA FACE TAMANHO MÍNIMO 110 X 67 X 20MM
EMBALADO EM PACOTES C 04 UNIDADES marca sugerida: scoth
brite similar em qualidade apresentar amostra para adjudicação do
item ao vencedor.

PCT 2.210 5,09 00853 00000597 11.248,90 88 00084

EXTENSÃO TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO COM ALTURA 2,5 A 7,5
M PARA LIMPEZA DE VIDROS seção / m: 3 x 2,5 metros, alcance:
7,5 metros, altura: 250cm em alumínio anodizado. marca sugerida:
bralimpia modelo ex 750 ou similar em qualidade apresentar
catálogo no pregão.

UN 27 239,97 00880 00071069 6.479,19 89 00085

FIBRA LIMPEZA PESADA  MEDIDAS: 10 2 X 26 CM  COMPOSIÇÃO
NYLON  ESPESSURA: 1 4 CM UN 1.262 3,80 00900 00047101 4.795,60 90 00087

FILME STRETCH TRANSPARENTE BOBINA CONTENDO 4KG RL 20 76,26 00913 00075137 1.525,20 91 00088

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N 103 embalagem com 30
unidades CX 881 7,90 00917 00006301 6.959,90 92 00089

FLANELA DE ALGODAO PARA LIMPEZA  MEDINDO 30 X 50 CM UN 1.642 3,41 00931 00002398 5.599,22 93 00090

FOSFORO  COM 10 CAIXAS SENDO 40 UNIDADES POR CAIXA PCT 550 5,38 00960 00002511 2.959,00 94 00091

FOSFORO LONGO C/ 200 PALITOS palitos de fosforos longos -
caixa com 200 palitos de aproximada mente 5cm. CX 42 9,22 00976 00078809 387,24 95 00092

GUARDANAPO 20 X 21 PACOTE C 100 UNIDADES luxo. marca
sugerida: pluma/ santepel ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 5.250 3,70 00996 00052696 19.425,00 96 00094

GUARDANAPO 20X23, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE caixa com
1000 unidades. luxo. marca sugerida: pluma/ santepel ou similar em
qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

CX 280 34,92 01021 00081671 9.777,60 97 00095

GUARDANAPO DE PAPEL LUXO TAMANHO MÍNIMA 20 X 21CM
CAIXA C 100 PCT DE 50UNIDADES marca sugerida: pluma/
santepel ou similar em qualidade apresentar amostra para
adjudicação do item ao vencedor.

CX 8 95,04 01022 00029829 760,32 98 00096

HASTE PMOP LÍQUIDO AMERICANA  PRODUZIDAS EM
POLIPROPILENO COM CABOS DE ALUMÍNIO utilizados para fixar os
mops úmidos  na cor azul

UN 24 73,35 01023 00047089 1.760,40 99 00097

HIPOCLORITO DE SODIO  SOLUCAO A 1  COM 1 LITRO FR 1.590 9,66 01026 00001338 15.359,40 100 00098

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% frasco com 1 litro FR 520 8,19 01029 00079152 4.258,80 101 00099

HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO DE 5 A 7 SINÔNIMO CLORO
ph: aproximadamente 9-12  estado físico: líquido  odor: pungente
como cloro. galão de 5 litros.  marca sugerida: new limp/centro alfa
ou similar em qualidade apresentar ficha técnica no pregão.

GL 10.917 9,08 01030 00070808 99.126,36 102 00100

INSETICIDA LIQUIDO FRASCO 250 ML em spray FR 160 22,59 01064 00002774 3.614,40 103 00101

KIT LIMPA VIDROS contendo: rodo de 35cm, com aplicador de cera
34cm e cabo extendido de 120cm. marca sugerida: bettanin super
pro similar em qualidade apresentar ficha técnica no pregão.

UN 15 171,67 01084 00071058 2.575,05 104 00103

LAVADOR E LIMPADOR DE VIDROS TAMANHO DE 25CM marca
sugerida: bralimpia modelo cb250 ou similar apresentar catálogo no
pregão.

UN 30 72,30 01086 00071068 2.169,00 105 00104
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LIMPA ALUMINIO - PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE ALUMINIO
EM GERAL  GL-05 LITROS composição: linear aiquil benzeno
sulfonado  aditivos  corante e veiculo aquoso  embalagem: galão de
05 litros

GL 4 50,30 01091 00036290 201,20 106 00105

LIMPA- TUDO SUPORTE LT   CABO ALUMINO 22MM X 1 40M COM
MANIPULO DE BORRACHA extensoes telescopicas  giro de 360
graus 

UN 29 69,75 01092 00047087 2.022,75 107 00106

LIMPA VIDROS  FRASCO COM 500 ML FR 903 8,38 01096 00006262 7.567,14 108 00107

LIMPADOR C BRILHO P PISOS- DILUÍVEL EM ÁGUA - FRASCO C
500ML marca sugerida: destac, bravo, poliflor, brilho facil, minuano,
triex ou similar em qualidade apresentar amostra para adjudicação
do item ao vencedor.

FR 453 11,66 01114 00000598 5.281,98 109 00108

LIMPADOR CONCENTRADO LIMPEZA PESADA  FLORAL
CAMPESTRE frascos com 500 ml. marca sugerida: veja/ bufalo,
azulim, minuano, sr. músculo, suprema ou similar em qualidade
apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

FR 1.115 10,80 01124 00006283 12.042,00 110 00109

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI USO - GALÃO DE 05 LITROS
marca sugerida: new limp/ detax ou similar em qualidade  apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

GL 5.288 22,83 01144 00000599 120.725,04 111 00110

LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 120 LITROS com pedal, tampa e
rodas,  na cor azul. UN 130 236,33 01175 00067324 30.722,90 112 00111

LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE 100 LITROS - FORMATO:
CILINDRICO  FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTEN te  com
pedal para acionamento da tampa e trava de segurança que permite
que a tampa fique totalmente fechada  rodas e alça que ajudam no
manuseio  cor: branca

UN 86 233,47 01177 00052514 20.078,42 113 00112

LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL E TAMPA PLÁSTICA
NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 60 LITROS UN 120 137,97 01188 00062327 16.556,40 114 00113

LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA CAPACIDADE 12 LITROS com
tampa vai e vem cor azul, em plástico polipropileno injetado, 37,6 x
24cm de diâmetro. marca sugerida: jsn ou similar em qualidade
apresentar amostra ficha técnica no pregão.

UN 300 45,00 01190 00081523 13.500,00 115 00114

LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 25L dimensões alt (ext):57 
larg (ext) 37 prof:34 5  litros :25   alt (int):46 0 larg (int) 32 5 comp:23 0 
nas cores pretas e brancas 

UN 105 72,04 01196 00047064 7.564,20 116 00115

LIXEIRA TUBIULAR COM PEDAL, CAPACIDADE 40 LITROS cor
branca, coletor de lixo com capacidade aproximada de 40 litros,
material do corpo, polietileno com simbolo lixo comum e infectante.
material do pedal: ferro galvanizado

UN 1.000 98,75 01200 00081686 98.750,00 117 00116

LUSTRA MÓVEIS LAVANDA - FRASCO 500ML marca sugerida:
poliflor, destac, audax ou similar em qualidade apresentar amostra
para adjudicação do item ao vencedor.

FR 690 21,33 01201 00000586 14.717,70 118 00117

MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 - 30 METROS COM ENGATE E
ESGUICHO marca sugerida: tramontina flex  ou similar em qualidade
apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 108 84,85 01222 00066687 9.163,80 119 00118

MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 - 50 METROS COM ENGATE E
ESGUICHO marca sugerida: tramontina flex  ou similar em qualidade
apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 31 146,19 01241 00066688 4.531,89 120 00119

MEXEDOR PLASTICO PARA CAFÉ PALHETA CRISTAL com no
minimo 9,5 cm de comprimento. pacotes com 500 unidades PCT 403 8,56 01256 00070794 3.449,68 121 00120

PA COLETORA COM TAMPA medidas aproximadas 27,6 x 27,2 x
12cm. marca sugerida: bettanin super pró ou similar em qualidade
apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 142 54,13 01263 00047085 7.686,46 122 00122

PÁ PLÁSTICA ROBUSTA COM CABO LONGO (86 cm de cabo),
dimensão 28 x 26 x 9 cm. marca sugerida: parolar ou similar em
qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor

UN 812 33,49 01279 00081521 27.193,88 123 00123

PANO MULTIUSO PICOTADO BRANCO biodegradável alta absorção
não retém odores picote a cada 50 cm bobina de 300 metros 600
panos 50 por 28 cm composição: 50% celulose; 50% poliéster.
marca sugerida: perfex, descarpack, mr plus ou similar em qualidade
apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

RL 465 148,53 01302 00066642 69.066,45 124 00124

PANOS DE PRATO felpudo, 100% algodão, estampas variadas
tamanho mínimo 40x 60 cm - marca sugerida: teka, karsten, ou
similar em qualidade apresenta amostra para adjudicação do
vencedor.

UN 7.579 4,76 01306 00068777 36.076,04 125 00125

PAPEL ALUMÍNIO  45CM X 65 MTS - ROLO RL 72 43,06 01333 00013814 3.100,32 126 00126

PAPEL HD ROSA 55 GRAMATURA C 60 CM DE LARGURA -
BOBINA C 12 KG UN 4 82,63 01338 00013847 330,52 127 00127

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - FARDO C 64 ROLOS DE 30 METROS
sem perfume com alto grau de alvura folha simples gofrada de 1ª
qualidade  alto nível de maciez e absorção  medindo 10cm x 30
metros  composto de 100% de fibras celulósicas  matéria prima não
reciclada 100% virgem acondicionado em fardos com 64 rolos.
marca sugerida: golden premium ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

FD 5.438 49,99 01339 00000600 271.845,62 128 00128

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLÃO PACOTE C 08 ROLOS DE 300
METROS com alto grau de alvura  folha simples gofrada de 1ª
qualidade  alto nível de maciez e absorção  cor branca  medindo
10cm x 300metros  composto por 100% fibras celulósicas expresso
na embalagem  matéria prima não reciclada  100% virgem 
acondicionado em fardos ou caixa com 08 unidades. marca
sugerida: impackto, w. paper ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 3.430 66,63 01373 00013308 228.540,90 129 00129

PAPEL TOALHA BRANCO  PICOTADO  PCT C 02 ROLOS COM 60
FOLHAS CADA DE 20X 20 CM PCT 232 7,74 01384 00002550 1.795,68 130 00130
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PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCA  20 X 21CM COM 02
DOBRAS 100% FIBRAS CELULÓSICAS COM 1000 FOLHAS alto
grau de alvura, extra gofrado, 100% celulose.marca sugerida:
primula, globo, harpa, w.paper ou similar em qualidade. apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 28.952 14,82 01393 00066369 429.068,64 131 00131

PAPELEIRA 50 LITROS PARA COLETA DE RESÍDUOS papeleira
50 litros para coleta de resíduos  volume nominal de 50 litros 
composto de corpo  tampa  fechadura  chave e suporte metálico para
fixação em postes ou paredes e cinta metálica para fixação  corpo e
tampa em hdpe (polietileno de alta densidade) 

UN 300 159,73 01430 00039799 47.919,00 132 00132

PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE 25GR UN 1.502 2,62 01431 00055785 3.935,24 133 00133

PLÁSTICO BOLHA 1 30 X 100METROS - 50 MICRAS - BOBINA C
100 METROS BOB 13 97,67 01440 00013047 1.269,71 134 00134

PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA ESTAMPADO em pvc com
reforço (forrado), isolamento térmico, resistente até 90° largura 1,40
metros, rolo com 30 metros. marca sugerida: alko modelo dekorama
térmico ou similar em qualidade apresentar amostra de 1 metro para
adjudicação do item ao vencedor.

RL 237 365,67 01443 00065060 86.663,79 135 00135

POTE DE ISOPOR (CUMBUCA) termico, com capacidade de 360 ml.
medidas: diametro: 10 cm; profundidade: 07 cm; ideal para servir
sopas, caldos, etc. embalagem com 100 unidades. 

UN 180 50,82 01453 00062301 9.147,60 136 00136

POTE PLASTICO DESCARTAVEL, COM TAMPA, CAPACIDADE
100ML embalagem com 50 unidades PCT 2.250 9,79 01460 00081673 22.027,50 137 00137

POTE PLASTICO DESCARTAVEL, COM TAMPA, CAPACIDADE
250ML embalagem com 50 unidades PCT 3.370 16,70 01461 00081674 56.279,00 138 00138

PRATO DESCARTÁVEL 15CM - PACOTE C 10 UNIDADES PCT 1.170 2,63 01462 00034366 3.077,10 139 00139

PRATO DESCARTÁVEL EM PS 21CM REDONDO CRISTAL
PACOTES COM 10 UNIDADES PCT 6.321 7,77 01475 00071015 49.114,17 140 00140

PRATO ISOPOR REDONDO 23CM  - CAIXA C/ 24 PACOTES DE 25
UNIDADES CX 10 212,23 01486 00075160 2.122,30 141 00141

PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLASTICO DZ 345 4,35 01488 00009241 1.500,75 142 00142

REFIL DE ALCOOL GEL 800ML UN 2.203 31,75 01498 00064592 69.945,25 143 00143

REFIL DE SABÃO LIQUIDO 800ML sendo correto sabonete líquido
800ml UN 1.850 22,28 01501 00064593 41.218,00 144 00144

REFIL MOP LIQUIDO material fio de algodão de alta qualidade e
poliéster, tipo ponta dobrada, aplicação limpeza, cor branca,
características adicionais: costura reforçada (tipo esfregão) lavável;
torcível e regulável; medidas: 1,10 m (fechado), 1,50 m (aberto).

UN 60 47,49 01504 00081675 2.849,40 145 00145

REFIL MOP LIQUIDO 320G C CINTA CRU UN 115 44,89 01505 00029833 5.162,35 146 00146

REFIL MOP LÍQUIDO 400G C CINTA REFIL PREMIUM C PONTA
LOOP  COM CINTA UN 110 68,99 01507 00047095 7.588,90 147 00147

REFIL MOP PO material: fios 100% acrílicos; características
adicionais: retenção de partículas por estática natural, base superior
confeccionada com tecido sintético de alta resistência, que seja
lavável e de fácil secagem, resistente ao encolhimento, fixação
através de encaixe na armação; dimensões de, no mínimo, 60cm de
comprimento; peso de, no mínimo, 200gr.

UN 60 61,00 01509 00081676 3.660,00 148 00148

REFIL RODO 80CM COM CABO DE ALUMÍNIO refil para rodo 80cm UN 126 16,73 01510 00066542 2.107,98 149 00149

REMOVEDOR MULTIUSO GALÃO DE 05 LITROS GL 786 46,18 01514 00062208 36.297,48 150 00150

RODINHO PARA PIA - DIMENSÃO: (COMP X LARG X ALT):
21,1X15,8X3,9 CM UN 32 7,96 01533 00071056 254,72 151 00151

RODO DE ALUMÍNIO 80 CM COM CABO DE ALUMÍNIO EXTENSÃO
1,30M UND 76 39,93 01537 00068108 3.034,68 152 00152

RODO DE ALUMINIO COM REFIL  BORRACHA DUPLA DE 0 40 CM
R-2000 compatível com refil de borracha recolocável.marca sugerida:
r2000/ sacnches ou similar em qualidade apresentar amostra para
adjudicação do item ao vencedor.

UN 655 33,07 01540 00002553 21.660,85 153 00153

RODO DE ALUMINIO COM REFIL  BORRACHA DUPLA DE 0 60 CM
R-2000 compatível com refil de borracha recolocável.marca sugerida:
r2000/ sacnches ou similar em qualidade apresentar amostra para
adjudicação do item ao vencedor.

UN 362 43,50 01561 00029826 15.747,00 154 00154

RODO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA 40CM BASE MÍNIMA DE
4CM DE LARGURA C CABO DE MADEIRA fixado  por pregos. marca
sugerida: sul mineira/ polares ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 80 12,99 01580 00000602 1.039,20 155 00155

RODO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA 60CM BASE MÍNIMA DE
4CM C CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGOS marca sugerida:
sul mineira/ polares ou similar em qualidade apresentar amostra
para adjudicação do item ao vencedor.

UN 43 15,29 01589 00002403 657,47 156 00156

RODO PARA LIMPEZA DE QUADRA base em polipropileno,
estrutura em aço galvanizado, com cabo de alumínio de 22mm e
1,40cm com manopla plástica, base na medida aproximada de 15cm 
x 140 cm acompanha pano de limpeza. marca sugerida: maxi sports
ou similar em qualidade apresentar ficha técnica no pregão.

PÇ 30 208,17 01596 00075169 6.245,10 157 00157

SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE - PACOTE C 05 UNIDADES DE 200GR
marca sugerida: ypê, minuano ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 3.104 9,84 01599 00000603 30.543,36 158 00158
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SABÃO EM PÓ EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO OU
PLÁSTICO C 01KG c/ tensoativo biodegradável  aniônico 
alcalinizante sequestrante  carga  coadjuvantes  branqueador óptico 
corante  enzimas  agente anti-redepositante  fragrância  água 
componente ativo a base de linear alquil benzeno  sulfonato de
sódio. marca sugerida: omo, assim, tixan, brilhante, fofo, surf, invicto
ou similar em qualidade apresentar amostra para adjudicação do
item ao vencedor.

UN 6.581 11,34 01627 00000585 74.628,54 159 00159

SABONETE EM PEDRA COM 90GRAMAS UN 1.645 2,99 01656 00000604 4.918,55 160 00160

SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO - GALÃO DE 05 LITROS com
registro no ministério da saúde. marca sugerida: bell plus/ audax ou
similar em qualidade apresentar amostra para adjudicação do item
ao vencedor.

GL 6.025 37,18 01667 00006264 224.009,50 161 00161

SABONETEIRA DE MESA frasco cilindrico liso tipo saboneteira de
mesa, material plástico, transparente. com dosador, válvula líquida,
tipo pump, com rosca. capacidade 500ml.

UN 1.000 16,52 01699 00081728 16.520,00 162 00162

SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS COM RESERVATÓRIO E
CAPACIDADE DE 900ML  FABRICADA em plástico  abs 
acompanha  fechadura e chave  kit para fixação e intalação 
dimensôes: 29 cm (altura ) x 12 cm ( largura ) x 11 cm ( profundidade)

UN 542 43,46 01705 00075436 23.555,32 163 00163

SABONETEIRA GIRATÓRIA DE VIDRO base  válvula dosadora e
articulação construídas em aço inoxidável reservatório giratório em
360 totalmente em vidro com capacidade para até 500ml de
sabonete líquido fixação anti-furto através de buchas expansíveis.

UN 10 52,56 01715 00029827 525,60 164 00164

SACO DE 18 LITROS PARA ASPIRADOR ÁGUA E PÓ 1200
WATTS - WAP EXPERT pacote com 3 unidades PCT 10 33,15 01717 00071055 331,50 165 00165

SACO DE LIXO  PRETO  CAPACIDADE 20 LITROS  O8 DE
ESPESSURA  REFORÇADO PACOTE COM 5 KG reciclado ou não 
de 1ª qualidade. marca sugerida: orlalix/castelo ou similar em
qualidade apresentar laudo ou declaração da fabricante que o
produto tem a espessura e capacidade descrita dentro ou fora do
envelope proposta financeira.

PCT 4.405 34,65 01718 00075123 152.633,25 166 00166

SACO DE LIXO  PRETO 40 LITROS PACOTE COM 5 KG 8 de
espessura,  boca larga  reforçado,  reciclado ou não.marca sugerida:
orlalix/castelo ou similar em qualidade apresentar laudo ou
declaração da fabricante que o produto tem a espessura e
capacidade descrita dentro ou fora do envelope proposta financeira.

PCT 2.430 36,93 01737 00075128 89.739,90 167 00167

SACO DE LIXO 100 LITROS COR AZUL KG 100 48,53 01750 00081741 4.853,00 168 00168

SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO TAMANHO 90 X 120 COM
14 MICRAS pacote com 5 kilos. marca sugerida: orlalix/castelo ou
similar em qualidade apresentar laudo ou declaração da fabricante
que o produto tem a espessura e capacidade descrita dentro ou fora
do envelope proposta financeira.

PCT 1.106 45,38 01751 00075170 50.190,28 169 00169

SACO DE LIXO BRANCO  CAPACIDADE DE 40 LITROS  08 DE
ESPESSURA  REFORÇADO  PACOTES COM 5 KG reciclado ou não 
de primeira qualidade. marca sugerida: orlalix/castelo ou similar em
qualidade apresentar laudo ou declaração da fabricante que o
produto tem a espessura e capacidade descrita dentro ou fora do
envelope proposta financeira.

PCT 780 41,81 01754 00002558 32.611,80 170 00170

SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS 12 DE ESPESSURA BOCA
LARGA REFORÇADO - PACOTE COM 5 KG apresentar amostra no
pregão.

PCT 3.850 56,27 01759 00002557 216.639,50 171 00171

SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS 12 DE ESPESSURA BOCA
LARGA REFORÇADO - PACOTE COM 5 KG marca sugerida: orlalix
ou similar em qualidade apresentar laudo ou declaração da
fabricante que o produto tem a espessura e capacidade descrita
dentro ou fora do envelope proposta financeira.

PCT 5.132 45,83 01763 00075125 235.199,56 172 00172

SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS 12 DE ESPESSURA BOCA
LARGA REFORÇADO PACOTE COM 5 KG reciclado ou não  de
primeira qualidade. marca sugerida: orlalix/castelo ou similar em
qualidade apresentar laudo ou declaração da fabricante que o
produto tem a espessura e capacidade descrita dentro ou fora do
envelope proposta financeira.

PCT 578 33,20 01790 00075129 19.189,60 173 00173

SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS 12 DE ESPESSURA BOCA
LARGA REFORÇADO PACOTE COM 5 KILOS reciclado ou não  de
primeira qualidade. marca sugerida: orlalix/castelo ou similar em
qualidade apresentar laudo ou declaração da fabricante que o
produto tem a espessura e capacidade descrita dentro ou fora do
envelope proposta financeira.

PCT 1.860 39,73 01808 00075126 73.897,80 174 00174

SACO HOT DOG PLÁSTICO 23 X 16 - PACOTE C 500 UNIDADES PCT 94 13,32 01826 00021953 1.252,08 175 00175

SACO PARA LIMPEZA  ALVEJADO  BRANCO  100 ALGODÃO 
MEDINDO 50 X 70 CM  DUPLO c/ aproximadamente 120 gr  fechado
(tipo pé de galinha 11 tramas)  sem acabamento. marca sugerida:
jesus tito, santa margarida ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 11.098 6,32 01834 00006256 70.139,36 176 00176

SACO PARA LIMPEZA  SEM ALVEJAR  CRÚ  100 ALGODÃO 
MEDINDO 50 X 70 CM  DUPLO c/ aproximadamente 120 gr  fechado
(tipo pé de galinha 11 tramas)  sem acabamento. marca sugerida:
jesus tito, santa margarida ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 7.927 6,07 01867 00006257 48.116,89 177 00177

SACO PIPOCA PAPEL MONO N03 TAM  11 X 16 5CM - PACOTE C
500 UNIDADES PCT 1.116 18,66 01893 00021951 20.824,56 178 00178

SACO PLASTICO P GELINHO TRANSPARENTE, DIMENSOES 6CM
X 23 CM caixa com 1000 unidades CX 285 11,78 01902 00081678 3.357,30 179 00179

32



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000
(35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO, DIMENSOES 60X90
transparente, atoxico, nao reciclado, reforçado, polietileno,
embalagem de 1kg.

PCT 15 30,77 01903 00081679 461,55 180 00180

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO MATERIAL NÃO
RECICLADO PARA ALIMENTOS TAM  50 X 80  x 0,12 micra - pacote
com1 kg.

PCT 3.392 18,58 01904 00075127 63.023,36 181 00181

SACO VIRGEM 10 X 30  X 0,06 ESPESSURA KG 250 16,50 02104 00081771 4.125,00 182 00182

SACOLA PLÁSTICA  PARA ALIMENTOS 45 X 55 CM - PACOTE
COM 5 KG PCT 490 45,63 01914 00075124 22.358,70 183 00183

SACOLA PLÁSTICA 0 90 X 1 00 MT  NA COR VERDE  COM ALÇA
marca sugerida: castelo ou similar em qualidade apresentar amostra
para adjudicação do item ao vencedor.

KG 40.020 14,58 01923 00006258 583.491,60 184 00184

SANITARIZANTE EM PO CLORADO PARA VEGETAIS princípio
ativo dicloroisocianurato de sódio, teor de cloro ativo mínimo de
12%, ph (1.0%) = 6,50 à 7,50, não inflamável, biodegradável,
concentração para uso de 1gr/l. embalagem 03 kg, com registro do
ministerio da saúde.

BAL 535 83,54 01925 00081681 44.693,90 185 00185

SAQUINHOS P AMOSTRA DE ALIMENTO, DIMENSOES 12X30CM
em polietileno de baixa densidade, material esterilizado, com tarja
branca para a descrição do alimento, o saco para amostra deve ser
totalmente lacrado. pacote com 1000 unidades. apresentar amostra
para adjudicação do item ao vencedor.

PCT 15 49,45 01932 00081680 741,75 186 00186

SODA CAUSTICA LIQUIDA - GALÃO DE 05 LITROS GL 41 94,22 01933 00036291 3.863,02 187 00187

SUPORTE MANUAL PARA ESPONJA FIBRAÇO produzido em
polietileno de alta resistência, com ganchos de fixação. dimensões:
12 x 9 cm.

UN 4 55,14 01940 00081682 220,56 188 00188

SUPORTE ORGANIZADO DE CABOS E ACESSÓRIO 6 POSICOES
sistema de clips em nylon, apresenta fixadores em
borracha;fabricado em alumínio e nylon, comprimento: 70cm. marca
sugerida: bralimpia ou similar em qualidade apresentar catálogo
técnico no pregão.

UN 16 79,97 01941 00071070 1.279,52 189 00189

SUPORTE PARA FIBRA ABRASIVA UN 198 30,25 01944 00047084 5.989,50 190 00190

TAMPA PARA COPO TERMICO aplicação: para copo térmico de
isopor, feita em plástico transparente, compativel com copo de
180ml. caixa com 1000 unidades.

CX 170 135,33 01953 00081690 23.006,10 191 00191

TELA ODORIZADORA PARA MICTORIO em plástico pvc UN 320 10,54 01954 00065059 3.372,80 192 00192

TOALHA PEROLADA  BRANCA  TAMANHO 80 X 80 UN 250 3,15 01958 00006259 787,50 193 00193

TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA TNT touca desc.em tnt cor
bca100% poli pr.hipoal. pacote com 100 unidades. PCT 30 15,75 01964 00078782 472,50 194 00194

VÁLVULA PUMP PARA FRASCO DE 1 LITRO válvula pump para
frasco de 1 litro - material: polipropileno atóxico. UN 2.611 6,89 01965 00081719 17.989,79 195 00195

VÁLVULA PUMP PARA GALÃO DE 5 LITROS válvula pump para
galão de 5 litros - material: polipropileno atóxico. UN 2.110 18,17 01994 00081718 38.338,70 196 00196

VASSOURA DE NYLON cerdas com tecnologia multiuso duo,
dimensão 31,5 x 19 x 6,5 cm, disposição das cerdas em leque.
marca sugerida: santa maria/ bettanin/parolar ou similar em
qualidade apresentar amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 2.104 16,41 02023 00081522 34.526,64 197 00197

VASSOURA DE PALHA COM CABO feita com palha natural, e com
fios de costura e palha amarrada com arame diretamente no cabo,
com cabo com alturas mínimas de  1,50m (cabo + vassoura), largura
na base de contato ao chão, 40 cm e expessura 4 cm.

PÇ 62 19,66 02047 00075167 1.218,92 198 00198

VASSOURA DE PELO ANIMAL NATURAL COM MÍNIMO DE 40 CM
COMPRIMENTO marca sugerida: santa maria, condor, bettanin, nova
ou similar em qualidade apresentar amostra para adjudicação do
item ao vencedor.

UN 50 30,51 02051 00055784 1.525,50 199 00199

VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 84 FUROS TAMANHO MÍNIMO 31
X 11 X 7CM CABO EM CHAPA ou madeira com ou sem capa. marca
sugerida: bettanin, santa maria ou similar em qualidade apresentar
amostra para adjudicação do item ao vencedor.

UN 84 14,15 02054 00002385 1.188,60 200 00200

VASSOURA DE PIAÇAVA N 006 COM CABO DE MADEIRA TIPO
EXPORTAÇÃO SEM REVESTIMENTO PLÁSTICO ou com
revestimento plástico contendo no mínimo 400 gr de piaçava c/
altura mínima de 18cm fixada em taco (base) de madeira eucalipto
revestida em lata e cabo de madeira sem revestimento plástico
fixada por prego ou grampos. marca sugerida: mineirinha, ilustre, sul
mineira ou similar em qualidade apresentar amostra para
adjudicação do item ao vencedor.

UN 465 12,50 02063 00002535 5.812,50 201 00201

VASSOURA TIPO GARI 60CM CERDAS NYLON MACIAS material da
cepa: plástico, cerdas sintética plumada, largura da cepa: 63,0 mm,
comprimento da cepa:, 60,0 cm, altura das cerdas da vassoura: 60,0
mm, número de fileiras de cerdas da cepa: 5 fileiras, comprimento
do cabo para vassoura: 1,40 m, material do cabo da vassoura:
madeira plastificada ou não plastificada. marca sugerida: vonder/dsr
ou similar em qualidade apresentar amostra para adjudicação do
item ao vencedor.

UN 614 35,80 02083 00071071 21.981,20 202 00202

VASSOURÃO P GARI DE PIAÇAVA BASE 60CM DE MADEIRA UN 169 30,86 02094 00013708 5.215,34 203 00203

(*) Primeiro ítem encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado. 10.150.769,97
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9.  FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

Ficará por conta dos gestores abaixo relacionados e responsáveis pelas suas respectivas 
secretarias ou setores a fiscalização e gerenciamento do contrato no que se refere a qualidade e 
regularidade da execução e vigência contratual, controle de saldo e consumo: Sr. (a) Responsável: 
ADAILSON DE MOURA LOPES, Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, 
Responsável: ADRIANO LUIZ DE CARVALHO, Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Responsável: ANA PAULA ODONI, Orgão: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TURISMO, Responsável: EDMUNDO LOPES DA SILVA, Orgão: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, Responsável: ELIANE GONCALVES DE 
ALVARENGA, Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, Responsável: GEISA 
CRISTINA DE SOUZA RAMOS, Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Responsável: 
MATEUS ALEXANDRE MAXIMILIANO ZINGARI OLIVEIRA, Orgão: PROCURADORIA-GERAL DO 
MUNICIPIO, Responsável: PABLO FARINA PREGO JUNIOR, Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA, Responsável: PATRICIA CRISTINA LOPES CARNEIRO, Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL 
DA SAUDE, Responsável: PAULO HENRIQUE PEREIRA, Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE, Responsável: PRISCILA PEREIRA DE SOUSA, Orgão: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, Responsável: RENATA ALVES DE ALMEIDA, Orgão: SECRETARIA 
MUNICIPAL DO GOVERNO e Responsável: SEBASTIÃO LUIS DA COSTA MARQUES, Orgão: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL.

10.  PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Duração de 365 Dias.

11.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de ate cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas 
nesta licitação, erros ou atrasos no fornecimento e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à 
adjudicatária as seguintes penalidades:

- Advertência.
- Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor global do contrato ou pela recusa no 
fornecimento de materiais, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato 
ou cancelamento da autorização.
- Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento do material caso a adjudicatária não 
cumpra as obrigações assumidas, incluindo-se os prazos estabelecidos no item 15.5.1 deste 
edital, salvo por motivo de força maior reconhecido pela Administração.
- As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, ou cobrada 
judicialmente .
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Extrema, 29 de julho de 2020

__________________________________
FERNANDO CÉSAR DA SILVA

Pregoeiro
Decreto nº 3.087, de 04 de janeiro de 2017
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À
Prefeitura Municipal de Extrema
Departamento de Licitação

Propomos o fornecimento do objeto, conforme quadro a seguir e processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial nº 000051/2020.
Item

Item Lote Especificação Marca Unidade Quantidade Valor unitário Valor Total

O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto constante no edital e anexos, do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
000051/2020.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:
Razão Social:                                                                                        CNPJ sob nº: 

Endereço Completo:                                                                              Fax:

Telefone:                                                                                                E-mail:

Dados Bancários:

Inscrição Estadual nº:

Inscrição Municipal nº:

Local e data.

___________________________
Empresa Proponente
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ANEXO III - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

Através da presente, credenciamos o (a) Senhor (a)____________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade n°___________ e CPF n°______________ a participar da licitação Pregão Presencial n° 

000051/2020, instaurado pelo Município de Extrema/MG, na qualidade de representante legal e/ou 

interessado, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da pessoa jurídica 

__________________________, bem como formular lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame.

Local e data:

_______________________________________________________________
Assinatura do dirigente da empresa ou do interessado

Nome e qualificação do dirigente da empresa ou interessado
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ANEXO IV  - MINUTA DO CONTRATO

Processo licitatório nº: 000176/2020
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL, nº 000051/2020
Edital nº ____________/2020
Contrato nº ____________/2020

O Município de Extrema, com sede na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1624, Bairro 
Ponte Nova, Praça dos Três Poderes, Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 18.677.591/0001-00, representada pelo seu Ordenador de Despesas, Tailon Alexand de 
Camargo, doravante denominada contratante, e, de outro lado, a empresa  
.........................................., com seu CNPJ/MF n° ...................................., com sua sede na Rua 
........................., n° ............., ........., ........, ........, CEP: .........................., por seu Representante Legal 
............................., portador da Carteira de Identidade n° ......................., com seu  CPF n° 
............................., neste  instrumento  denominada  contratada têm entre si, justo e contratado, o 
quanto segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para 
................................, tudo em conformidade com a solicitação, edital e anexos do 
edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O valor do presente contrato é de R$ ................. (....................................), conforme 
processo supracitado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento referente a prestação de materiais do objeto deste contrato será 
efetuado em até 20 dias úteis após a emissão da nota fiscal, após execução 
dos materiais, desde que devidamente encaminhada e recebida a nota
fiscal/Fatura.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1. Ressalvado as hipóteses previstas em lei, não será permitido qualquer tipo de 
reajuste do preço estabelecido na cláusula segunda deste instrumento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 

5.1. O fornecimento dos materiais poderá ser suspensa por fato 
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superveniente ou excepcional, estranho à vontade das partes, que altere as condições da 
execução do presente contrato, ou de terceiro, reconhecido pelo contratante
em documento contemporâneo à sua ocorrência.

5.2. O presente contrato tem início em  ....../........./......... e término em  ..../..../...  ou, 
sendo  concluída  o fornecimento do material,  prevalecerá  esse  o  seu  
término.

5.3. Subsistirá na forma da lei, a responsabilidade do licitante adjudicado pela 
qualidade, correção e segurança do objeto licitado, mesmo tendo-o recebido 
em caráter definitivo. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES

6.1. Sem prejuízo das demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas posteriores modificações, a critério do contratante, a 
contratada  ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global 
do contrato, pela inexecução total ou parcial do ajuste, que será descontado no 
ato da liquidação ou, no caso de insuficiência, deverá ser pago, pela 
contratada, no Departamento de Fazenda Municipal, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e cobrança judicial.

6.2. Parágrafo único

6.2.1. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não tem caráter 
compensatório, porém, moratório, não eximindo a contratada da 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao 
contratante e/ou terceiros.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Do contratante

7.1.1. Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato;

7.1.2. Orientar a contratada para que os pagamentos e os documentos de 
cobrança não sofram atrasos;

7.1.3. Notificar, por escrito, a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir 
eventuais irregularidades, encontradas na execução do contrato, bem 
como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e
quaisquer débitos da contratada;
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7.1.4. A ausência de notificação não exime a contratada das 
responsabilidades determinadas no contrato;

7.1.5. Para o cumprimento do objeto, o contratante se obriga a fornecer 
toda a documentação, dados e demais informações que se fizerem 
necessárias à execução dos trabalhos.

7.2. Da  contratada

7.2.1. Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as 
condições de habilitação exigidas no processo licitatório;

7.2.2. Operar como uma organização completa, independente e sem vínculo 
com o contratante, fornecendo materiais de comprovada qualidade, 
sem ônus adicionais para o contratante;

7.2.3. Não subempreitar o contrato a terceiros, sem prévia comunicação 
e/ou autorização do contratante;

7.2.4. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a terceiros ou ao 
contratante, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste 
contrato;

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral do
contratante, amigavelmente, por acordo entre as partes, ou, judicialmente, 
observado o disposto nos artigos 78, 79 e 80, da lei federal nº 8.666/93 e suas 
posteriores modificações.

9. CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta 
das dotações orçamentárias descritas no edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO

10.1. O presente contrato do processo licitatório nº 000176/2020, é executado sob 
as normas constantes parte integrante do processo da lei federal nº 8.666/93 e 
suas posteriores modificações

11.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA  SUJEIÇÃO  E  DOS  CASOS  OMISSOS

11.1. As partes submetem-se às normas da lei federal nº 8.666/93 e suas posteriores 
modificações, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos 
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casos omissos, em complemento ao edital e ao processo licitatório.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO FORO

12.1. As partes elegem o foro da comarca de extrema, estado de minas gerais, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste instrumento, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as 
testemunhas, abaixo nomeadas e identificados.

Extrema, .../...../...... .

Signatários

Tailon Alexand de Camargo
Ordenador do Município de Extrema

Contratante

Contratada

Testemunhas:

_____________________________

_____________________________
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ANEXO V - MODELO DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO

Atestamos para fins de participação em licitações, a quem possa interessar, que a 

empresa ......................., CNPJ........................ , localizada à Rua.................nº.........bairro..................., neste 

município, já forneceu o material e/ou equipamento (descrever o objeto fornecido 

suficientemente detalhado, para permitir a caracterização das atividades desenvolvidas, 

objeto do edital), de forma satisfatória, atendendo as especificações exigidas, onde cumpriu 

com todos os compromissos assumidos, inclusive, quanto ao prazo e à qualidade dos materiais 

e/ ou equipamentos, e que até esta data não consta em nossos Registros, nenhum ato que 

macule ou desabone sua idoneidade, motivo pelo qual está apto a se candidatar à execução do 

objeto do presente certame. 

Local e data

Nome da empresa/CNPJ

Nome e Assinatura do Representante

OBS: O MODELO DE ATESTADO DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO, É UM DOCUMENTO 
SUGESTIVO, PODENDO A SUA FORMATAÇÃO SER ALTERADA PELO EMITENTE, DESDE QUE 
AS INFORMAÇÕES CONSTANTES ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÕES

PROCESSO Nº  000176/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000051/2020

À

À PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ n. ------------------------, sediada na Rua -----
---------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------
------------------, por seu representante legal abaixo assinado para fins do disposto no inciso VII 
do art. 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Assinalar SOMENTE UM dos campos abaixo, conforme se enquadre:

(  ) na condição de Ltda/SA cumpre plenamente os requisitos de habilitação referentes à 
licitação em epígrafe.

(   ) na condição de microempresa/empresa de pequeno porte cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação referentes à licitação em epígrafe.

(  ) na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, encontra-se em situação regular 
de habilitação referente à licitação em epígrafe, ressalvada a existência de restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, comprometendo-se a promover a sua regularização caso se 
sagre vencedora do certame.

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro 
conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no certame em epígrafe.
1. Auferiu, no ano calendário corrente, receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais);

2. Que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º da LC 123/2006.
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 
9.854/1999.

Não possui servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Extrema em seu quadro 
societário ou quadro de funcionários exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei 
Complementar nº 04/90).

Local e data

Nome e Assinatura do representante legal

Carimbo de CNPJ da empresa:

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA NA FASE 
DE CREDENCIAMENTO
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ANEXO VII - CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

Certidão emitida pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO a qual certifica que na 
presente data a empresa requerente NÃO CONSTA da relação de responsáveis 
inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por descisão 
deste TRIBUNAL, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92(Lei Orgânica do TCU). 

A empresa poderá retirar a Certidão através do link:
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:>

ESTA CERTIDÃO DEVERÁ SER APRESENTADA NA FASE DE 
CREDENCIAMENTO
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO - EQUIVALÊNCIA PROPOSTA FÍSICA E PROPOSTA DIGITÁVEL

A empresa __________________________________________ inscrita no CNPJ 

_________________________________ declara  sob as penas da lei que as informações contidas na 

planilha digitavel corresponde a proposta física elaborada por essa empresa.

___________________________________

Nome Responsável Legal

CPF do responsavel

Função/Cargo

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA NA 
PROPOSTA FINANCEIRA
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