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 EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

 
PREÂMBULO 

 
 
O MUNICÍPIO DE GUANHÃES/MG, realizará procedimento de licitação nº 033/2018, 
modalidade, Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor preço por 
ITEM,  nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a Lei federal 
8.666/93, e  de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e 
documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às 09:00 horas do 
dia 23/04/2018 na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, 
situada na, Praça Néria Coelho Guimarães, 100, centro, nesta cidade, tel.: (33) 3421-
1501, oportunidade em que serão examinados.O pregão será realizado pelo Pregoeiro 
oficial, ou substituto designados pela portaria nº 20/2018 de 05 de Janeiro de 2018. 
 
1. OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES-MG, descrito e especificado no Termo de 
Referência anexo a este instrumento convocatório. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação. 
2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa: 
2.2.1  concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em 
dissolução; ou em recuperação judicial; 
2.2.2  estrangeira que não funcione no País; 
2.2.3 com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido 
declarada inidônea; 
2.2.4 que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à 
Administração Pública; 
2.2.5 que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico 
que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Guanhães/MG. 
2.2.6. Todos os Itens são destinados exclusivamente para empresas que estejam na 
condição de ME e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147/14, exceto 
o item (088) que será destinado a todas as empresas interessadas. 
 

3. ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 
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3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública 
de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 
 

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Guanhães/MG, na Praça Néria 
Coelho Guimarães, 100, centro – Guanhães/MG, – A/C do pregoeiro, até o dia 
23/04/2018, às 09:00 horas telefone  

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 

MUNICÍPIO DE GUANHÃES-MG 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 013/2018 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:....................................................................................... 

 

MUNICÍPIO DE GUANHÃES-MG 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 033/2018 
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:....................................................................................... 

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a  Declaração 
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo 
V (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 
3.3. Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta 
Comercial, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 
(A referida declaração deverá estar FORA DOS ENVELOPES) 
 
3.3.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá 
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso. 
 
3.4. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no 
local, data e horário definidos neste edital. 
3.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público 
que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente 
de nova comunicação. 
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório. 
 
4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
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I - documento oficial de identidade; 

 
 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II). 
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como 
contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 
recebe poderes. 
 
4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para 
fins de apresentação de lances. 
 
4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 

4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS 
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no 
preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 
(três) dias úteis. 
 
5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo 
dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
6. PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1.As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas 
páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de 
seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão: 
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6.1.1.Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca e origem do produto 
cotado; 
6.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a entrega dos envelopes; 
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço 
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a 
proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver 
presente na sessão. 
6.3.Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da contratada. 
6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da 
Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de 
habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V. 
6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada 
item do objeto desta licitação. 
6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida 
aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do 
edital. 
 
7-HABILITAÇÃO 
 
7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou 
Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor 
Individual – CCMEI 
 
7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação; 
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7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 
PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 
7.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante a apresentação de: 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 
7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de 
emissão de até 90 (Noventa) dias antes da abertura da sessão, quando a mesma não 
possuir prazo de validade. 
 
7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes Documentações: 
 
7.4.1. Autorização de Funcionamento de empresa (AFE) emitida pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, publicada na imprensa oficial, conforme 
Art. 3º - Seção III – Capítulo I da resolução ANVISA/DC nº16, de 01 de Abril de 2014.  
7.4.2. Para empresas varejistas que vendem saneantes, é dispensada a Autorização 
de Funcionamento de Empresa (AFE),conforme Consulta Pública nº 20/2013 de 05 de 
junho de 2015 – D.O.U 06/06/2013 (Artigo 4º, inciso III) e Site 
http://portal.anvisa.gov.br/registro-e-autorizacoes/empresas/autorizacao-de-
funcionamento/informacoes-gerais (item 2.3). 
7.4.3. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação 
(art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI. 
7.4.4. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, 
segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada 
pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VII; 
 
7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
8. SESSÃO DO PREGÃO 
 

http://portal.anvisa.gov.br/registro-e-autorizacoes/empresas/autorizacao-de-funcionamento/informacoes-gerais
http://portal.anvisa.gov.br/registro-e-autorizacoes/empresas/autorizacao-de-funcionamento/informacoes-gerais
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8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação  dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta 
comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema. 
8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro 
declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances. 
 
9-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
9.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando 
o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
9.2.O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% ( dez 
por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 
9.3.Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, 
o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer 
que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais. 
 
10-LANCES VERBAIS 
 
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para 
disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.  
10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 
10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate 
10.4. Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 0,5 
(Cinco Centavos). 
10.5.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.  
10.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser 
aceita. 
 
11-JULGAMENTO 
 
11.1.Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço por item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 
11.2. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver 
proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor 
proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
11.2.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
11.2.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 
5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena 
de preclusão do exercício do direito de desempate; 
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11.2.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto 
deste Pregão; 
11.2.1.3– não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
11.2.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se 
encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta 
melhor oferta. 
11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar 
na etapa de lances. 
11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, 
observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor 
preço. 
 
11.5.Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a 
respeito de sua aceitabilidade. 
11.6.Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas 
no edital. 
 
11.7. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas 
em cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
11.8 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
11.8.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
11.8.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista 
dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao 
Pregoeiro. 
11.8.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco 
dias úteis inicialmente concedidos. 
11.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
11.9 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para 
realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 
(sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas 
no edital. 
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11.10 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas 
neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e 
procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, 
repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
11.11 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de 
melhor preço. 
11.12.Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
11.13.A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as 
cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta 
vencedora.  
11.14.Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) 
em primeiro lugar por Item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de 
Preços. 
11.15.Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem 
crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro 
de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 
11.16.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, 
conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, 
independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital. 
11.17.Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário 
Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do 
Registro. 
11.18.Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou 
econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-
se a convocação das licitantes remanescentes. 
11.19.Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 
12-RECURSOS 
 
12.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 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. 
12.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes 
desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, 
contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos  
12.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
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12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do 
direito de recurso. 
12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração. 
12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos 
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
12.7.Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente 
ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os 
itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, 
todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante. 
 
13-DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro 
registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 
 
13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos 
do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento 
licitatório. 
 
14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas. 
14.2A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro 
a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
14.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo 
preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro 
de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
14.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário 
Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
14.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, 
avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer 
tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados 
14.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver 
acima do preço de mercado 
14.7.Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 
14.8.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o 
fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 
requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de 
aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode 
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cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado 
14.9.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à 
época do registro – equação econômico-financeira 
14.10.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pela Administração para determinado Item 
14.11.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração 
poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela 
14.12.As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no 
Diário Oficial  
 
15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
15.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93. 
 
15.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
15.3 – QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER 
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE GUANHÃES/MG. 
 
16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
16.1.O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as 
especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no 
respectivo Termo de Referência e documentação anexa. 
16.2.A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para 
avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se 
decida sobre sua aceitação ou rejeição. 
16.3.Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo 
contratado no prazo de 48 (Quarenta e Oito) horas da comunicação pela Secretaria. 
Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à 
contratada, com frete a pagar. 
16.4.De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados. 
16.5.O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (Dois) 
dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante. 
16.6.Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura 
apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.  
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16.7.O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 
16.8.Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, 
ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a 
ordem de classificação, para retirá-lo. 
16.9.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, 
decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
17-PAGAMENTO 
 
17.1.A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no 
Anexo – Termo de referência. 
17.2.A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no 
Anexo – Termo de Referência. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
 
18.2 - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de 
fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar 
na aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento de 
empenhamento de recursos. 
 
18.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá 
aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor 
remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do 
contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 
 
18.4 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem 
efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas 
para constituir dívida ativa, na forma da lei. 
 
18.5. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
18.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
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18.7. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Guanhães, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 
Município, quando for o caso. 
 
19- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou 
instrumento equivalente. 
19.2.Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua 
proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para fornecimento. 
19.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, 
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
19.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os 
materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas 
19.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a 
ordem de classificação nesta licitação. 
19.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos 
aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78. 
19.7.A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
conforme estabelecido no § 1º do artigo 65. 
19.8.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para 
impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de 
seus termos. 
19.9.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais 
como dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 
19.10.É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do 
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a 
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
19.11.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 
pregão. 
19.12.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em 
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente comprovado. 
19.13.O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
19.14.A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a  
de nº :  

21101.0412202012.006 33903000000 009 100 

22201.0412204012.029     33903000000 104 100 
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22203.0515305012.037     33903000000 130 100 

22203.0618106022.038 33903000000 145 100 

24402.0412204132.076 33903000000 293 100 

24404.0412204122.086 33903000000 332 100 

24404.0412204122.088 33903000000 343 100 

26601.1212212012.105 33903000000 359 101 

26601.1236112012.106 33903000000 387 101 

26601.1236512012.112 33903000000 431 101 

26601.1236512012.114 33903000000 439 146 

26601.1236512012.114 33903000000 439 101 

27701.1312213012.160 33903000000 616 100 

27701.1312213012.161 33903000000 626 100 

27703.2369513012.166 33903000000 652 100 

28801.0812208182.220 33903000000 732 100 

28801.0824408192.236 33903000000 771 156 

28801.0824408192.236 33903000000 771 129 

28801.0824408192.236 33903000000 771 100 

29901.0824408192.246 33903000000 784 156 

29901.0824408192.246 33903000000 784 129 

29901.0824408192.246 33903000000 784 100 

29901.0824408192.250     33903000000 803 156 

29901.0824408192.250     33903000000 803 129 

29901.0824408192.250     33903000000 803 100 

29901.0824408202.261 33903300000 842 156 

29901.0824408202.261 33903300000 842 129 

29901.0824408202.261 33903300000 842 100 

29901.0824408202.261 33903000000 841 156 

29901.0824408202.261 33903000000 841 129 

29901.0824408202.261 33903000000 841 100 

29901.0824408212.271 33903000000 879 156 

30001.0824308192.297 33903000000 969 100 

31101.0412204192.308 33903000000 992 100 

32201.2012220022.336 33903000000 1070 100 

33301.0412204162.356 33903000000 1125 100 

33302.0412204162.367 33903000000 1171 100 

33302.1854218012.368 33903000000 1246 100 

33303.1545215012.384 33903000000 1291 100 

33303.1751217012.388 33903000000 1331 100 

34401.2781227012.401 33903000000 1363 100 

34401.2781227012.401 33903000000 1361 100 

34401.2781227012.408 33903200000 1393 100 
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34401.2781227012.408 33903000000 1391 100 

35501.0442204062.415 33903200000 1410 100 

35501.0442204062.415 33903000000 1408 100 

36605.2612226012.430 33903000000 1430 100 

36605.2678226012.450 33903000000 1485 100 

, não estando  a mesma vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou 
ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços. 
19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Òrgão 
Oficial de Imprensa do Município, conforme disposto na Lei orgânica Municipal. 
19.16.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo 
Pregoeiro, no horário de 13:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira, no endereço ou 
telefone constante no prâmbulo deste edital. 
19.17. O preente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicidadaos na Sede 
da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente 
 
 

Guanhães/MG, 05 de Abril de 2018. 
 
 

_____________________________________ 
José Maria Pires de Andrade 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 
 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO        VALOR 

01 unid 01   

     

 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): 
 
(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras 
obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 
acréscimos a qualquer título.) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
PRAZO DE ENTREGA: 05 (Cinco) dias a contar da emissão da requisição. 
 
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:  
 
Garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo 
inicial a partir da data de entrega do produto; 
 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 

 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) 
da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão 
Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 
poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem 
como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame, inclusive assinar contratos. 
  
 
 ....................................,......... de .................................. de ............. 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou 
contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não 
há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da 
empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou 
contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o 
reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação 
daqueles documentos da empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar 
o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO  

 
Aquisição de material de limpeza, cantina, gás e descartável, para atender as 

necessidades das Secretarias do Município de Guanhães/MG. 

  
2 – DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO  
 

A aquisição de materiais e acessórios de limpeza para todas as Secretarias da Prefeitura 

se faz necessária para garantir a higiene e o asseio de diversos ambientes da Prefeitura e 

garantir as condições ou hábitos que conduzem ao bem-estar e à saúde dos servidores e dos 

usuários. São necessários também serem adquiridos suprimentos para a cantina. 

Sem estes materiais fica impossível a administração pública obedecer às normas da 

Fundação Nacional da Saúde no que se refere às garantias de saúde e higiene dos ambientes 

públicas. 

 
3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES 
 

ITEM UND QTDADE DESCRIÇÃO 

001 EMB 500 

SABÃO EM QUADRO GLICERINADO E NEUTRO - Testado 
dermatologicamente - Composição: sabão de ácidos graxos de coco / 
babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de 
soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-redepositante e água. 
Embalagem de 1kg contendo 5 unidades de 200g. Devidamente 
notificado e/ou registrado na ANVISA e amostra do item, de boa 
qualidade e primeira linha. 

002 UN 2500 

Detergente neutro para lavar louças - Testado dermatologicamente - 
Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservante, 
espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: Linear 
Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Contém tensoativo biodegradável. 
Produto saneante notificado na ANVISA 25351. Embalagem de 500ml. 
Apresentar amostra 

003 UN 725 

Pasta rosa para lavar piso indicado para limpeza pesada em geral, 
principalmente em mármores, pisos e azulejos, com ação 
desengordurante, desengraxante e de polimento. Composição: sabão 
tensoativo aniônico, neutralizante, coadjuvante, quartzo, corante, óleo 
de eucalipto e água. Pote de 500g. Devidamente notificado e/ou 
registrado na ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira 
linha. 

004 EMB 775 

Cera líquida incolor utilizada especialmente para pisos sintecados, 
mármores, cerâmicas, pisos vinílicos e similares. Composição: parafina, 
carnaúba, dispersão acrílica, metalizada, álcool laurílico etoxilado, 
alcalinizante, plastificante, agente formador de filme, agente nivelador, 
conservante, fragrância e água. Embalagem de 850ml. Devidamente 
notificado e/ou registrado na ANVISA e amostra do item, de boa 
qualidade e primeira linha. 

005 EMB 2250 

Água sanitária, com cloro ativo, tem ação alvejante e desinfetante de 
uso geral. Composição: hipoclorito de sódio e água. Principio ativo: 
Hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p., aut. 
Func/MS 3033872, registro MS nº 333870003. A validade do produto 
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deverá ser de no máximo 6 meses a partir da data de fabricação 
impressa no frasco. Embalagem de 1 litro. Devidamente notificado e/ou 
registrado na ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira 
linha. 

006 Kg 1500 

Sabão em pó com a seguinte composição: Tensoativo aniônico, 
tamponante, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corantes, 
fragrância, carga e água. Contém alquil benzeno sulfanato de sódio. 
Embalagem de 01 kg, apresentar amostra do item. 

007 EMB 900 

SABONETE SUAVE E GLICERINADO.  
Sodium stearate/oleate/palmitate/linoleate/laurate/myristate, aqua, 
calcium carbonate, parfum, sodium chloride, helianthus annuus seed oil, 
sodium carbonate, glycerin, titanium dioxide, CI 12490, etidronic acid, 
tetrasodium EDTA, PEG-40 hydrogenated castor oil, trideceth-9, 
paullinia cupana seed extract, 1,2-hexanediol, actindia chinensis fruit 
juice, caprylyl glycol, citrus aurantifolia juice, nonfat dry Milk, wine 
extract, vanilla planifólia fruit extract, cocos nucifera fruit extract, CI 
74160, CI 77266, benzyl acetate, benzyl salicylate, butylphenyl 
methylpropional, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, linalool. 
Embalagem de 90g. Devidamente notificado e/ou registrado na ANVISA 
e amostra do item, de boa qualidade e primeira linha. 

008 EMB 600 

SABONETE LIQUIDO EM GEL PLUS.  
Com PH neutro - fragrância erva-doce - cor: incolor. Embalagem 
biodegradável de 5 litros. Devidamente notificado e/ou registrado na 
ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira linha. 

009 EMB 800 

Removedor de sujeiras concentrado, indicado para limpeza pesada de 
pisos, cozinhas, banheiros, paredes, azulejos, bancadas e superfícies 
laváveis em geral. Diluição: aproximadamente 1litro de produto para 05 
litros a de água. Embalagem de 2 litros. Devidamente notificado e/ou 
registrado na ANVISA.  
apresentar amostra do item. 

010 CAIXA 500 

Sabão em pó caixa de 02 kg. Composição. Tensoativo aniônico, 
tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador 
óptico, Fragância, água e carga, contendo Alquil Benzeno Sulfonato de 
Sódio. Apresentar amostra do item. 

011 EMB 1530 

DESINFETANTE PARA USO GERAL.  
Elimina 99,9% das bactérias, germes e fungos. Composição: 
ingrediente ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, corretores 
de pH, solvente, óleo de pinho, fragrância, corante e água. Fragrância: 
Pinho. Embalagem de 500ml. Devidamente notificado e/ou registrado 
na ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira linha 

012 EMB 50 

DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAR LOUÇAS –  
Testado dermatologicamente - Composição: tensoativos aniônicos, 
sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. 
Componente ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Contém 
tensoativo biodegradável. Produto saneante notificado na ANVISA 
25351 . Embalagem de 5 litros. Devidamente notificado e/ou registrado 
na ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira linha. 

013 EMB 220 

DESINFETANTE PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO PERFUMADA DE 
COZINHAS FLORAL.  
Desinfetante para limpeza e desinfecção perfumada de cozinhas, 
banheiros e demais ambientes, protege contra germes e bactérias. 
Composição: cloreto de benzalcônio, álcool laurilico 7 EO, 
sequestrante, acidificante, 5-cloro-2-metil isotiazolin-3-ona (CMIT) e  2-
metil-4 isotiazolin-3-ona (MIT), fragrância, corante e água. Componente 
ativo: cloreto de benzalcônio 0,28%.  Fragrância: Floral. Embalagem de 
750ml. Devidamente notificado e/ou registrado na ANVISA e amostra 
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do item, de boa qualidade e primeira linha. 

014 EMB 250 

DESINFETANTE PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO PERFUMADA DE 
COZINHAS EUCALIPTO  
Desinfetante para limpeza e desinfecção perfumada de cozinhas, 
banheiros e demais ambientes, protege contra germes e bactérias. 
Composição: cloreto de benzalcônio, álcool laurilico 7 EO, 
sequestrante, acidificante, 5-cloro-2-metil isotiazolin-3-ona (CMIT) e  2-
metil-4 isotiazolin-3-ona (MIT), fragrância, corante e água. Componente 
ativo: cloreto de benzalcônio 0,28%. Fragrância: eucalipto. Embalagem 
de 5 litros. Devidamente notificado e/ou registrado na ANVISA e 
amostra do item, de boa qualidade e primeira linha. 

015 EMB 1120 
LIMPADOR DE USO GERAL, MULTIUSO, ORIGINAL.  
Composição: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, coadjuvantes, 
sequestrante, fragrância e água. Embalagem de 500ml. 

016 EMB 80 

LUSTRA MÓVEIS.  
Composição: Cera microcristalina, cera de parafina, silicone, 
emulsificante, espessante, derivado de isotiazolinona, solventes, 
alifáticos, fragrância e água. Fragrância: jasmim. Embalagem de 500ml. 
Devidamente notificado e/ou registrado na ANVISA e amostra do item, 
de boa qualidade e primeira linha. 

017 FR 700 
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PARA USO DOMÉSTICO - 46º INPM.  
Embalagem 1 litro. Devidamente notificado e/ou registrado na ANVISA 
e amostra do item, de boa qualidade e primeira linha. 

018 EMB 1900 

CLORO SUPER FORTE, DESINFETANTE PARA USO GERAL. 
Composição: Hipoclorito de sódio e água. Principio ativo: Hipoclorito de 
sódio. Teor de cloro ativo: 4,96%, A validade do produto deverá ser de 
no máximo 3 meses a partir da data de fabricação impressa no frasco. 
Embalagem de 1 litro. Devidamente notificado e/ou registrado na 
ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira linha. 

019 EMB 1000 

AMACIANTE DE ROUPAS COM CÁPSULAS MÁGICAS.  
Testado dermatologicamente. Composição: tensoativo catiônico, 
ceramidas, conservantes, umectante, corante, opacificante, fragrância e 
água aut. Func./MS Nº 300467-1. Produto deve ser registrado no 
Ministério da Saúde.  Embalagem azul (intenso) de 2 litros. 
Devidamente notificado e/ou registrado na ANVISA e amostra do item, 
de boa qualidade e primeira linha 

020 EMB 20 

CERA EM PASTA INCOLOR.  
Composição: parafina, carnaúba, solvente, 1,2 benzotiazolin-3-ona e 
fragrância. Embalagem de 400g. Devidamente notificado e/ou 
registrado na ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira 
linha 

021 EMB 200 

INSETICIDA MULTI A BASE DE ÁGUA 
Aerossol multi-inseticida à base de água que NÃO DEIXA CHEIRO 
após sua utilização e, é eficaz contra mosquitos, pernilongos, moscas, 
baratas e formigas. Embalagem de 300ml. Devidamente notificado e/ou 
registrado na ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira 
linha 

022 EMB 530 

DETERGENTE LIMPA PISOS 
Limpa sem tirar o brilho dos pisos e azulejos. Composição: ácido 
dodecil benzeno sulfônico, coadjuvantes, corante, fragrância e água. 
Contem tensoativo biodegradável. Embalagem de 2 litros. Devidamente 
notificado e/ou registrado na ANVISA e amostra do item, de boa 
qualidade e primeira linha 

023 UN 120 
DESODORIZADOR DE AMBIENTES BOM AR SPRAY  
Composição, ingrediente ativo, benzoato de sodio, borato de sodio, 
fragrancia e prope, desodorizador de ambientes conteudo reduzido de 
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400ml/286g  para 360ml/265g. Devidamente notificado e/ou registrado 
na ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira linha. 

024 EMB 70 

SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS –  
Destinado à limpeza domiciliar, como desincrustante de sujeiras e 
gorduras, em limpezas de pias, mármores, pisos, vasos sanitários, 
tanques, ralos e caixas de gordura em diluição. COMPOSIÇÃO: 
Hidróxido de Sódio, 96/98%. VALIDADE: 12 meses após a data de 
fabricação impressa no rótulo da embalagem. Embalagem de 1 kg. 
Devidamente notificado e/ou registrado na ANVISA e amostra do item, 
de boa qualidade e primeira linha. 

025 FR 555 

ÁLCOOL EM GEL  
Álcool em gel de assepsia para desinfecção instantânea da pele-álcool 
gel 70% -  embalagem: frasco com válvula spray de 100g/120ml – com 
substâncias emolentes que ajudam a não ressecar a pele, INPM. Uso 
doméstico. Composição. Devidamente notificado e/ou registrado na 
ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira linha. Registro 
no Ministério da agricultura. 

026 EMB 350 

LIMPA VIDROS TRADICIONAL.  
Composição: Lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, 
solvente e água. Embalagem de 500ml. Devidamente notificado e/ou 
registrado na ANVISA e amostra do item, de boa qualidade e primeira 
linha. 

027 EMB 50 

CERA LIQUIDA VERMELHA.  
Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool 
laurílico etoxilado, alcalinizante, plastificante, agente formador de filme, 
agente nivelador, conservante, corante, fragrância e água. Embalagem: 
850ml. Devidamente notificado e/ou registrado na ANVISA e amostra 
do item, de boa qualidade e primeira linha 

028 EMB 100 
LIMPA PEDRAS, CIMENTADOS, TIJOLOS, PISOS RÚSTICOS. 
Composição: ácido sulfônico, adjuvante, coadjuvante, corante e veiculo. 
Produto notificado na ANVISA. Embalagem de 2 litros. 

029 UNID 500 

LIMPA ALUMÍNIO –  
Específico para limpar superfícies em alumínio como, panelas, tampas, 
assadeiras. Registro no MS. Composição: Amina oxida, espessante, 
alcalinizantes, fragrância, corantes e água. Embalagem de 500ml. 

030 POTE 675 

SAPONÁCEO COM DETERGENTE E CLORO.  
Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, 
agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. Componente 
ativo: dicloroisocianurato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. 
Pote de 300g.’ 

031 FR 250 

AMACIANTE DE ROUPAS COM CÁPSULAS MÁGICAS.  
Testado dermatologicamente. Composição: cloreto de destrearil dimetil 
amônio, fragrância e água. Produto deve ser Registrado no Ministério 
da Saúde.  Embalagem azul (intenso) de 500ml. 

032 FARDO 450 

PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO  
Com folhas simples de alta qualidade, picotada e  texturizada - cor: 
branco - fardo com 16 pacotes contendo 4 rolos de 60m x 10cm. Laudo 
microbiótico e amostra, de boa qualidade e primeira linha. 

033 PCTE 2700 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA BANHEIRO NATURAL - 
Pacote contendo 1000 folhas com medida de 20 cm x 21 cm com 2 
dobras. Laudo microbiótico e amostra, de boa qualidade e primeira 
linha. 

034 FARDO 60 
TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA BRANCA   
Fardo com 12 pacotes com 2 Rolos com 60 Toalhas 22cm x 20cm. 
Laudo microbiótico e amostra, de boa qualidade e primeira linha 

035 FARDO 250 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – 300M 
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Branco, folha simples 100% celulose. Embalagem com 300m com 08 
unidades. Laudo microbiótico e amostra, de boa qualidade e primeira 
linha 

036 UN 118 
RODO DE PASSAR CERA COM CABO E ESPALHADOR DE ESPUMA  
Rodo de passar cera com cabo e espalhador de espuma. de boa 
qualidade e primeira linha. 

037 UN 250 

RODO COM BASE PLÁSTICA 40 CM  
Rodo com base plástica com prendedor de pano nas laterais, puxa e 
seca - com 40cm de largura, borracha dupla em eva com 6mm de 
espessura e com cabo de 1,20m plastificado, de boa qualidade e 
primeira linha. 

038 UN 200 

RODO COM BASE PLÁSTICA 60 CM 
Rodo com base plástica, com prendedor de pano nas laterais, puxa e 
seca - com 60cm de largura, borracha dupla em eva de 6mm de 
espessura e com cabo de 1,50m plastificado, de boa qualidade e 
primeira linha. 

039 UN 100 

VASSOURA DE PÊLO MEIA BOLA 
Vassoura de pêlo meia bola - pelo animal com 25cm comprimento, 13 
furos lateral de cada lado, com estrutura em madeira e contendo cabo 
de 1,50m, de boa qualidade e primeira linha 

040 UN 135 
VASSOURA DE PÊLO ANIMAL 
Vassoura de pêlo animal - com 50 cm de comprimento, 6cm de altura 
de cerdas e cabo de 1,50m, de boa qualidade e primeira linha 

041 UN 500 

VASSOURA PIAÇAVA N°.5 
Vassoura piaçava n°.5 - com 38 cm de comprimento na base, 18cm 
altura de cerdas e com cabo 1,20m de madeira firme, de boa qualidade 
e primeira linha 

042 UN 124 

VASSOURA ESFREGÃO DOMÉSTICA 
Vassoura esfregão doméstica com cabo - escova com estrutura em 
madeira com 24cm de comprimento, 5cm de largura e 7 cm altura de 
cerdas em piaçava com 28 furos, de boa qualidade e primeira linha. 

043 UN 90 
PÁ PARA PEGAR LIXO 
Pá para pegar lixo, galvanizada, resistente e durável, com cabo de 
80cm, de boa qualidade e primeira linha. 

044 UN 100 
ESCOVA SANITÁRIA BOLA COM SUPORTE 
Escova sanitária bola com suporte, de boa qualidade e primeira linha. 

045 UN 173 
ESCOVA PARA ROUPA OVAL 
Escova para roupa oval, com apoio de madeira e cerdas de nylon 
amarela, de boa qualidade e primeira linha. 

046 UN 35 
ESPANADOR DE PENA, 40 CM COM CABO 
Espanador de pena, 40cm com cabo, de boa qualidade e primeira linha 

047 UN 2000 

PANO DE CHÃO, ALVEJADO, 100% ALGODÃO 
Pano de chão, alvejado, 100% algodão, isento de goma. Indicado para 
limpeza pesada, pisos e superfícies. Dimensões: 70 x 47cm. 22 batidas, 
de boa qualidade e primeira linha 

048 UN 1000 
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 
Pano de prato 100% algodão. Dimensões: 48 x 68cm, de boa qualidade 
e primeira linha 

049 EMB 2000 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO 
Esponja de lã de aço com 8 unidades. Embalagem de 60g, de boa 
qualidade e primeira linha. 

050 UN 200 
ESPONJA MULTIUSO DE POLIÉSTER 
Esponja multiuso de poliéster, durável e não risca. Composição: 
poliéster e poliuretano. Dimensões: 110 x 70 x 22mm 

051 UN 2000 
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 
Esponja dupla face multiuso poliéster poliuretano durável e não risca. 
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Dimensões: 110 x 70 x 23 mm. Abrasível de alta performance 

052 UN 2000 
BUCHA DE ESPUMA DUPLA FACE 
Bucha de Espuma dupla face 

053 UN 250 
ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA 
Esponja para limpeza pesada. Não enferruja. Composição: aço inox. 
Peso liquido: 17g, de boa qualidade e primeira linha 

054 PCTE 280 
PALHA DE AÇO MÉDIA, Nº 1 
Palha de aço média, nº 1, peso por pacote 25g, de boa qualidade e 
primeira linha 

055 PCTE 250 
PALHA DE AÇO GROSSA, Nº 2 
Palha de aço grossa, nº 2, peso por pacote 25g, de boa qualidade e 
primeira linha 

056 UN 400 
FLANELA 100% ALGODÃO COR LARANJA 
Flanela 100% algodão. Dimensões: 38 x 58 cm. Cor: laranja, de boa 
qualidade e primeira linha 

057 UN 500 
FLANELA 100% ALGODÃO COR BRANCA 
Flanela 100% algodão. Dimensões: 38 x 58 cm. Cor: branca, de boa 
qualidade e primeira linha 

058 PAR 250 
LUVA DE LÁTEX NATURAL - P 
Luva de látex natural, interior 100% algodão, multiuso, palma 
antiderrapante. Tamanho: P. De boa qualidade e primeira linha. 

059 PAR 1000 
LUVA DE LÁTEX NATURAL - M 
Luva de látex natural, interior 100% algodão, multiuso, palma 
antiderrapante. Tamanho: M. 

060 PAR 1000 
LUVA DE LÁTEX NATURAL - G 
Luva de látex natural, interior 100% algodão, multiuso, palma 
antiderrapante. Tamanho: G 

061 PCTE 20 

LUVA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 
Luva de plástico – confeccionada em filme de polietileno de alta 
densidade. Possui tamanho único, é higiênica e de modelagem 
ambidestra. Embalagem de 100 unidades. Cor: transparente, de boa 
qualidade e primeira linha 

062 CX 50 

LUVA DE LÁTEX MODELAGEM AMBIDESTRA TAMANHO P 
Luva de Látex – sem adição de pigmentação, cor natural, não estéril, 
modelagem ambidestra, com pó absorvível (talco), descartável após 
uso. Tamanho P. Caixa com 50 pares, de boa qualidade e primeira 
linha. 

063 EMB 20 

LUVA DE LÁTEX MODELAGEM AMBIDESTRA TAMANHO M 
Luva de Látex – sem adição de pigmentação, cor natural, não estéril, 
modelagem ambidestra, com pó absorvível (talco), descartável após 
uso. Tamanho M. Embalagem com 100 unidades, de boa qualidade e 
primeira linha. 

064 EMB 10 

LUVA DE LÁTEX MODELAGEM AMBIDESTRA TAMANHO XG 
Luva de Látex – sem adição de pigmentação, cor natural, não estéril, 
modelagem ambidestra, com pó absorvível (talco), descartável após 
uso. Tamanho XG. Embalagem com 100 unidades, de boa qualidade e 
primeira linha 

065 EMB 30 
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX 
Luva de procedimento não estéril em látex cx c/100 um. Tamanhos 
P,M,G. 

066 EMB 300 
AVENTAL TECIDO PLÁSTICO 
Avental Tecido Plástico em polietileno frente e verso, amarrado no 
pescoço e cintura, de boa qualidade e primeira linha 

067 EMB 30 
CORDA DE VARAL 
Corda de varal de aço revestida com PVC para estender roupa. 
Resistente – não desfia – não enferruja – não rasga a roupa. 20 metros, 
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de boa qualidade e primeira linha. 

068 PCTE 200 
PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA 
Prendedores de roupa em madeira, de boa qualidade e primeira linha. 
Pacote com 12 unidades. 

069 UN 150 
TAPETE PARA PORTA TAM 39 X 60 CM 
Tapete para porta tam 39 x 60 cm, 100 polipropileno com borracha 
antiderrapante com marrom de boa qualidade e primeira linha. 

070 CX 300 
COPO DESCARTÁVEL LEITOSO PARA ÁGUA, 200 ML 
Caixa com 2.500 copos de 200ml, de boa qualidade e primeira linha. 

071 CX 50 
COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML  
cx com 5.000 unidades, de boa qualidade e primeira linha. 

072 PCTE 200 
COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE RESISTENTE DE 200 ML.  
Pac. com 100 un.  de 200 ml peso unitário mínimo: 2,20g. Composição: 
polipropileno produto não perecível, de boa qualidade e primeira linha. 

073 PCTE 400 
COPO DESCARTÁVEL PARA CALDO DE 250 ML.  
Pac. com 50 un. de boa qualidade e primeira linha. 

074 PCTE 400 
COLHER DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PARA CALDO. 
Pct com 50 unidades, de boa qualidade e primeira linha 

075 PCTE 3000 
GARFO DESCARTAVEL TRANSPARENTE  
Pct. com 50 unidades, de boa qualidade e primeira linha. 

076 PCTE 3000 
PRATO DESCARTAVEL N° 21, RASO 
Pacote com 10 unidades, de boa qualidade e primeira linha. 

077 PCTE 2000 
PRATOS DESCARTAVEIS N° 15, RASO 
PCT com 10 unidades, de boa qualidade e primeira linha. 

078 PCTE 2000 
PRATOS DESCARTAVEIS N° 15, FUNDO 
PCT com 10 unidades, de boa qualidade e primeira linha. 

079 PCTE 2000 
PRATO DESCARTAVEL N° 18, RASO 
Pacote com 10 unidades, de boa qualidade e primeira linha. 

080 PCTE 200 
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 43,33CM 
Guardanapos de papel branco 43X33 CM. Pac. com 50 unidades de 
boa qualidade e primeira linha 

081 PCTE 100 

GUARDANAPOS DE PAPEL COLORIDOS 43X33 CM  
Guardanapos de papel coloridos 43x33 cm nas cores Branco, Verde, 
Amarelo, Azul, Rosa, vermelho, pc com 50 unidades, de boa qualidade 
e primeira linha. Pac. com 50 unidades. 

082 PCTE 3000 
SAQUINHO SURPRESA TAM 20 X 30 CM 
Saquinho surpresa tam 20 x 30 cm, pct com 1000 unidades, de boa 
qualidade e primeira linha. 

083 PCTE 1000 
SAQUINHO SURPRESA TAM 14 X 27 CM 
Saquinho surpresa tam 14 x 27 cm, pct com 08 unidades de boa 
qualidade e primeira linha. 

084 PCTE 200 
SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE – PÃO DE 50 GR 
Saquinho para cachorro quente, próprio para pão de 50gr, pct com 100 
unid, de boa qualidade e primeira linha 

085 PCTE 100 
SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE - PÃO DE 30GR 
Saquinho para cachorro quente, próprio para pão de 30gr,pct com 100 
unid, de boa qualidade e primeira linha. 

086 PCTE 50 
SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - PCT C/ 500 UN DE 250GR 
Saco de papel para pipoca - pct c/ 500 un de 250gr, de boa qualidade e 
primeira linha 

087 PCTE 100 
PALITO DE PICOLÉ COM 100UN 
Palito de picolé com 100un. De boa qualidade e primeira linha. 

088 PCTE 100 
PALITOS PARA CHURRASCO 
Palitos para churrasco - lisos e roliços, próprio para churrasquinho de 
frango, pct com 100 unidades, de boa qualidade e primeira linha 

089 KG 2000 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 2 KG INDIVIDUAL 
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Saco plástico transparente de 2 kg individual, de boa qualidade e 
primeira linha 

090 KG 2000 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 04 KG 
Saco plástico transparente, capacidade para 04 kg, individual, de boa 
qualidade e primeira linha. 

091 KG 500 

SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE E RESISTÊNCIA PARA 
EMBALAR  30 KG, TRANSPARENTE 
Saco plástico com capacidade e resistência para embalar 30 kg, 
transparente de boa qualidade e primeira linha 

092 PCTE 1500 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO - 100 LITROS 
Saco de lixo preto reforçado - 100 litros (suporta uma carga de 30kg, 
durante 2 minutos, sem rasgar ou perder o conteúdo). Dimensões: 
largura de 75 x 105cm de altura mínima. Gramatura: 18 micras. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056. Pacote com 100 unidades, de boa qualidade e 
primeira linha. 

093 PCTE 3000 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO - 50 LITROS 
Saco de lixo preto reforçado - 50 litros (suporta uma carga de 20kg, 
durante 2 minutos, sem rasgar ou perder o conteúdo). Dimensões: 
largura de 63 x 80cm de altura mínima. Deverá estar em conformidade 
com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 10 
unidades, de boa qualidade e primeira linha. 

094 PCTE 3000 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO - 30 LITROS 
Saco de lixo preto reforçado - 30 litros (suporta uma carga de 12kg, 
durante 2 minutos, sem rasgar ou perder o conteúdo). Dimensões: 
largura de 59 x 62cm de altura mínima. Deverá estar em conformidade 
com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 10 
unidades, de boa qualidade e primeira linha. 

095 PCTE 3000 

SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO - 15 LITROS  
Saco de lixo preto reforçado - 15 litros (suporta uma carga de 6kg, 
durante 2 minutos, sem rasgar ou perder o conteúdo). Dimensões: 
largura de 39 x 58cm de altura mínima. Deverá estar em conformidade 
com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 10 
unidades, de boa qualidade e primeira linha 

096 UN 100 
LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 15 LITROS, COM PEDAL 
Lixeira de plástico de 15 litros, com pedal. De boa qualidade e primeira 
linha. 

097 UN 50 

LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, REDONDA COM TAMPA E 
PEDAL - 13,5 LITROS  
Lixeira de plástico resistente e de boa qualidade, redonda com tampa e 
pedal - 13,5 litros - dimensões: 27,4 x 25,2 x 37cm. Cor: branco gelo, de 
boa qualidade e primeira linha. 

098 UN 50 

LIXEIRA PAPELEIRA DE PLÁSTICO, REDONDA E SEM TAMPA - 12 
LITROS 
Lixeira papelaria de plástico resistente e de boa qualidade, para 
escritório, redonda e sem tampa - 12 litros - dimensões: 325 x 250mm. 
Cor: branco gelo. 

099 UN 200 

BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO COM ALÇA, CONCRETO 
PRETO, 12 LITROS 
Balde de plástico reforçado e de boa qualidade, com alça, concreto 
preto, 12 litros, de boa qualidade e primeira linha. 

100 UN 100 

BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO, DE DOIS BICOS GRADUADO - 
16 LITROS 
Balde de plástico reforçado e de boa qualidade, de dois bicos graduado 
- 16 litros - dimensões: 322 x 326mm. Cor: transparente, de boa 
qualidade e primeira linha. 
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101 UN 100 

BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO, DE DOIS BICOS GRADUADO - 
20 LITROS 
Balde de plástico reforçado e de boa qualidade, de dois bicos graduado 
- 20 litros - dimensões: 350 x 345mm. Cor: transparente, de boa 
qualidade e primeira linha 

102 UN 100 

CESTO REDONDO, DE PLÁSTICO, FECHADO, REFORÇADO, COM 
TAMPA - 51 LITROS  
Cesto redondo, de plástico, fechado, reforçado e de boa qualidade, com 
tampa - 51 litros - cor: cinza marmorizado, de boa qualidade e primeira 
linha. 

103 UN 40 

LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, REDONDA COM TAMPA – 103 
LITROS 
Lixeira de plástico resistente e de boa qualidade, redonda com tampa - 
103 litros - dimensões: 50 x 75,8cm. Cor: branco gelo, de boa qualidade 
e primeira linha 

104 UN 320 

LIXEIRA REDONDA PARA BANHEIRO, COM TAMPA E PEDAL, 
ESTRUTURA METÁLICA E CESTO INTERNO DE PLÁSTICO 
REMOVÍVEL. CAPACIDADE 4,5 LITROS 
Lixeira redonda para banheiro, com tampa e pedal, estrutura metálica 
resistente e cesto interno de plástico removível. Capacidade 4,5 litros, 
de boa qualidade e primeira linha. 

105 UN 100 

LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, REDONDA COM TAMPA - 11 
LITROS 
Lixeira de plástico resistente e de boa qualidade, redonda com tampa - 
11 litros - dimensões: 330 x 310mm. Cor: branco gelo, de boa qualidade 
e primeira linha. 

106 UN 60 

DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO - CAPACIDADE 800ML 
Dispenser de sabonete líquido – Capacidade 800ml – contendo 
reservatório com capacidade para 800ml, fabricado em termostato de 
alta resistência com buchas e parafusos inclusos de fácil instalação  
ideal para banheiros de boa qualidade e primeira linha. 

107 UN 30 

SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 
Suporte para papel toalha interfolhado 02 dobras em plástico ABS. 
Embalagem: unidade dimensão: 25x12x28,5cm/suporte material: 
plástico ABS cor: branco/cinza peso: 0,675Kg. Obs: acompanha buchas 
e parafusos para fixação do suporte de boa qualidade e primeira linha. 

108 UN 20 

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 A 600 
METROS 
Dispenser para papel higiênico rolão de 300 a 600 metros de boa 
qualidade e primeira linha. 

109 UN 100 
LIXA DE UNHA 
Lixa de unha, confeccionada em madeira e revestida em papel na cor 
parda, 165 mm X 18 mm X  0,9 mm, de boa qualidade e primeira linha. 

110 CX 50 
LENÇO DE PAPEL - CAIXA COM 50 UNIDADES  
Lenço de papel, macio, caixa com 50 unidades, de boa qualidade e 
primeira linha. 

111 CX 100 

HASTES DE POLIPROPILENO FLEXÍVEIS 
Hastes de polipropileno flexíveis e fibras de puro algodão hidrófilo e 
tratamento com bactericidas que as mantém livre de contaminações.- 
caixa  com 75 unidades de boa qualidade e primeira linha. 

112 POTE 100 

LENÇOS UMEDECIDOS - POTE C/ 400 LENÇOS 
Lenços umedecidos - pote c/ 400 lenços - composição: água, fragância, 
propilenoglicol usp.cocoamido, propol betaina, polisorbato 20, edta, 
lanolina, fenoxietanol e parabenos, de boa qualidade e primeira linha 

113 RL 100 
ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500g 
O Algodão Hidrófilo é confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e 
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absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de 
amplo uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-
sepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que 
proporciona um melhor aproveitamento do produto. O Algodão Hidrófilo 
é bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às 
fibras de algodão; 
•Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como 
absorvente de sangue e secreções líquidas; 
•Macio e absorvente; 
•Indicado para secar os dentes do paciente e assepsias; 
•Alta absorção de líquidos; 
•Não estéril; 
•100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
•Formato: Rolo; 
•Cor: Branco; 
•Peso: 500g; 

114 PCTE 100 
ALGODÃO HIDRÓFILO BOLINHA PCT COM 50G 
Algodão Hidrófilo Bolinha de boa qualidade e primeira linha, pacote com 
50 gramas, de boa qualidade e primeira linha. 

115 PCTE 30 

GASES COM 05 UNIDADES 
Gases com 05 unidades, compressa gase hidrófila estéril 08 camadas, 
05 dobras. Envelopes com 05 unidades, de boa qualidade e primeira 
linha. 

116 RL 15 

FAIXA 
Faixa confeccionada à partir de 94% de algodão cru de alta torsão, 5% 
de poliéster e 1% elastano. Possui alta resistência e propriedade 
elástica que não causa deformação na atadura. Livre de impurezas, 
rasgos, fios soltos e manchas. Enrolamento uniforme em toda 
extensão, de boa qualidade e primeira linha. 

117 UN 15 
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 2,5 CM X 0,90M, 3M. 
Esparadrapo impermeável 2,5 cm x 0,90m, 3m, de boa qualidade e 
primeira linha. 

118 CX 50 

FILME PLÁSTICO 
Filme plástico, adesivo termoplástico, fibras sintéticas, polímero acrílico 
e polietileno. O machucado não fica molhado nem abafado: seu filme 
diferenciado  bloqueia completamente a entrada de água e permite que 
o ferimento respire mesmo quando está coberto. Cartucho com 30 tiras, 
de boa qualidade e primeira linha. 

119 FR 15 
SORO FISIOLÓGICO FRASCO COM 500 ML 
Soro fisiológico frasco com 500 ml, de boa qualidade e primeira linha 

120 UN 10 
ÓLEO MINERAL 
Óleo Mineral 100%, fr com 100 ml, de boa qualidade e primeira linha 

121 UN 200 
BUCHA PARA BANHO 100% VEGETAL 
Bucha para banho 100% vegetal, com tira de tecido costurada nas 
bordas, de boa qualidade e primeira linha 

122 UN 50 

ESCOVA PARA MAMADEIRA  
Escova de mamadeira c/ esponja  para manter a higiene do líquido. 
Utilize uma escova com cerdas resistentes para fazer a limpeza das 
mamadeiras, com cerdas antibacterianas de nylon, de boa qualidade e 
primeira linha. 

123 UN 600 

ESCOVAS DE DENTE INFANTIL 
Escovas de dente infantil, com cerdas  arredondadas macias, limpam 
os dentes e massageiam as gengivas,  cores variadas, de boa 
qualidade e primeira linha. 

124 UN 250 
ESCOVAS DE DENTE ADULTO 
Escovas de dente adulto, com cerdas  arredondadas macias, limpam os 
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dentes e massageiam as gengivas,  cores variadas, de boa qualidade e 
primeira linha. 

125 UN 500 
CREME DENTAL COM FLÚOR + CÁLCIO, TUBO DE 90GR 
Creme dental com flúor + cálcio, tubo de 90gr, de boa qualidade e 
primeira linha. 

126 UN 100 

PENTE PARA CABELO 
Pente médio com a ponta arredondada,  cabo, cores sortidas, Indicado 
para pentear e dar acabamento nos cabelos curtos ou longos, de boa 
qualidade e primeira linha. 

127 UN 100 
ESCOVA PARA CABELOS 
Escova para cabelos - de plástico com Cerdas de Nylon,  Média,  
Retangular,  Ventilada, de boa qualidade e primeira linha. 

128 FR 120 

SHAMPOO NEUTRO PARA CABELO – 350 ML 
Shampoo Neutro para uso diário com extratos de erva cidreira de 
origem 100% natural e mel , para cabelos normais e oleosos, frasco de 
350 ml, de boa qualidade e primeira linha. 

129 FR 100 

CONDICIONADOR PARA CABELO, NEUTRO - 350 ML  
Condicionador para cabelo, neutro, frasco de 350 ml -  fórmula suave 
para uso diário com extratos de erva cidreira de origem 100% natural e 
mel, de boa qualidade e primeira linha. 

130 GL 100 

SHAMPOO NEUTRO PARA USO DIÁRIO - GALÃO DE 05 LITROS 
Shampoo Neutro para uso diário com extratos de erva cidreira de 
origem 100% natural e mel , para cabelos normais e oleosos, Galão de 
05(cinco) litros, de boa qualidade e primeira linha. 

131 GL 100 

CONDICIONADOR PARA CABELO, NEUTRO - GALÃO DE 05 LITROS  
Condicionador para cabelo, neutro - galão de 05 litros -  fórmula suave 
para uso diário com extratos de erva cidreira de origem 100% natural e 
mel, de boa qualidade e primeira linha. 

132 FR 100 

SABONETE LÍQUIDO PARA BANHO DAS CRIANÇAS 
Sabonete Líquido para Banho das Crianças - Composição: Aqua, PEG-
80 Sorbitan Laurate Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, 
PEG-150 Distearate, Sodium Lauroamphoacetate, Phenoxyethanol, 
Citric Acid, Polysorbate 20, Glycerin, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Parfum, Sodium Benzoate, Tetrasodium EDTA, Paraffinum Liquidum, 
Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Methylisothiazolinone, CI 17200 

133 FR 100 

CREME HIDRATANTE PARA O CORPO INFANTIL 
Creme hidratante para o corpo infantil – Composição: Água, Óleo 
Mineral, Glicerina, Carbomero, Cetearet-6 / Álcool Estearílico, 
Fragrância, Metilparabeno / Etilparabeno / Propilparabeno / 
Butilparabeno, Citrato de Sódio, Hidróxido de Sódio, Monooleato de 
Glicerila e Esqualano. 

134 UN 50 
DESODORANTE ROLLON FEMININO 
Desodorante Rollon feminino 50ml, antitranspirante 0% de álcool 
proteção 48 horas.    

135 UN 50 
DESODORANTE ROLLON MASCULINO 
Desodorante Rollon masculino, antitranspirante com 0% de álcool, 50 
ml proteção 48 horas. 

136 UN 50 
LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL 200 ML 
Loção hidratante corporal 200 ml, reparação intensiva deixando a pele 
macia por 24 horas, para pele normal a extraseca. 

137 PCTE 60 
ABSORVENTE INTIMO 
Absorvente intimo de boa qualidade, com abas, cobertura suave, com 
boa proteção, pacote com 08 unidades. 

138 UN 250 
MAMADEIRA DE 250ML 
Mamadeira de 250ml, para bebês de 0 a 6 meses, copo em 
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policarbonato - rosca, tampa e vedante em polipropileno - bico de 
silicone, de boa qualidade e primeira linha 

139 UN 100 

MAMADEIRA DE 125ML 
Mamadeira de 125ml, para bebês de 0 a 6 meses copo em 
policarbonato - rosca, tampa e vedante em polipropileno - bico de 
silicone, de boa qualidade e primeira linha 

140 UN 200 

MAMADEIRA DE 160ML 
Mamadeira de 160ml - Material: polipropileno e bico universal de 
silicone, possui 0% Bisfenol a BPA free, de boa qualidade e primeira 
linha 

141 UN 100 
MAMADEIRA DE 70ML  
Mamadeira de 70ml - Material: polipropileno e bico universal de silicone, 
possui 0% Bisfenol a BPA free, de boa qualidade e primeira linha 

142 UN 250 
BICO DE SILICONE PARA MAMADEIRA 
Bico de silicone para mamadeira, de boa qualidade e primeira linha 

143 UN 200 
CHUPETA PARA BEBÊ 
Chupeta para bebê - escudo fixador e alça, polipropileno, bubo, latex, 
atóxica, de boa qualidade e primeira linha 

144 UN 10 
GUARDA CHUVA TRADICIONAL AUTO LONGO PRETO 
Guarda chuva tradicional auto longo preto: 08 Varetas; - Armação 
fosca; - Nylon 190; - Automático; de boa qualidade e primeira linha 

145 UN 10 
SOMBRINHA 2 TECIDOS LONGA 
Sombrinha 2 tecidos longa: - 16 Varetas; - 2 tecidos, nylon 190; - 
Manual; de boa qualidade e primeira linha 

146 PAR 10 
CHINELO DE DEDO ADULTO 
Chinelo de dedo, modelo tradicional fabricado de borracha, adulto. De 
boa qualidade e primeira linha 

147 PAR 10 
CHINELO DE DEDO INFANTIL 
Chinelo de dedo modelo tradicional fabricado de borracha, infantil. De 
boa qualidade e primeira linha 

148 UN 10 
SOMBRINHA INFANTIL COM CABO REFORÇADO 
Sombrinha infantil com cabo reforçado. De boa qualidade e primeira 
linha 

149 UN 10 
SOMBRINHA ADULTO MINI EM ALUMÍNIO 
Sombrinha adulto mini em alumínio. De boa qualidade e primeira linha 

150 UN 10 
GUARDA CHUVA INFANTIL AUTOMÁTICO 
Guarda Chuva infantil automático com cabo reforçado, de boa 
qualidade e primeira linha 

151 UN 10 
GUARDA CHUVA ADULTO MANUAL 
Guarda Chuva adulto manual sem cabo, de boa qualidade e primeira 
linha 

152 UN 20 
CAPA DE CHUVA ADULTO COM CAPUZ 
Capa de chuva adulto com capuz, de boa qualidade e primeira linha 

153 UN 20 
CAPA DE CHUVA INFANTIL COM CAPUZ 
Capa de chuva infantil com capuz, de boa qualidade e primeira linha 

154 UN 30 
COLETOR DE COPOS 
Coletor de copos descartáveis com 2 tubos, 50ml, café 200ml, água 

155 PCTE 250 

FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM. P 
Fraldas descartáveis tam. p - pacote com 90 unidades - composição: 
polpa de celulose, polímetro, gel superabsorvente, papel absorvente, 
filme de polietileno não tecido de polipropileno, fios de elático, frontal 
tape, fitas adesivas, adesivo termoplástico, de boa qualidade e primeira 
linha 

156 PCTE 350 
FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM. M 
Fraldas descartáveis tam. m - pacote com 90 unidades - composição: 
polpa de celulose, polímetro, gel superabsorvente, papel absorvente, 
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filme de polietileno não tecido de polipropileno, fios de elático, frontal 
tape, fitas adesivas, adesivo termoplástico, de boa qualidade e primeira 
linha 

157 PCTE 450 

FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM. G 
Fraldas descartáveis tam. g - pacote com 90 unidades - composição: 
polpa de celulose, polímetro, gel superabsorvente, papel absorvente, 
filme de polietileno não tecido de polipropileno, fios de elático, prontal 
tape, fitas adesivas, adesivo termoplástico, de boa qualidade e primeira 
linha 

158 PCTE 250 

FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM. XG 
Fraldas descartáveis tam.xg - pacote com 90 unidades - composição: 
polpa de celulose, polímetro, gel superabsorvente, papel absorvente, 
filme de polietileno não tecido de polipropileno, fios de elático, prontal 
tape, fitas adesivas, adesivo termoplástico, de boa qualidade e primeira 
linha 

159 UN 150 
COPO DE VIDRO LISO, DUPLO - 390 ML 
Copo de vidro liso, duplo, 390 ml, de boa qualidade e primeira linha 

160 CX 20 
COPO DE VIDRO CANELADO 
Copo de vidro canelado, cx c/ 24 unid. 200 ml, de boa qualidade e 
primeira linha 

161 UN 15 
GARRAFÃO TÉRMICO DE 5 LITROS 
Garrafão térmico de 5 litros, de boa qualidade e primeira linha 

162 UN 7 
GARRAFÃO TERMICO DE 3 LITROS 
Garrafão térmico de 3 litros, de boa qualidade e primeira linha 

163 UN 50 
GARRAFA TÉRMICA AUTOMÁTICA DE  01 LITRO 
Garrafa térmica automática de 01 litro, plástico, de boa qualidade e 
primeira linha 

164 UN 5 
GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO COM TORNEIRA 04 LITROS 
Garrafa térmica de plástico com torneira 04 litros, de boa qualidade e 
primeira linha 

165 UN 20 

GARRAFA TÉRMICA DE MESA 750ML 
Garrafa térmica de mesa 750ml, com bico, possui rilha dosadora e 
ampola térmica de vidro, possui bico para servir alças fixas e firmes 
capacidade para 750ml, cores variadas, de boa qualidade e primeira 
linha 

166 UN 5 

GARRAFA TÉRMICA INOX – 1,8L 
Garrafa térmica Inox – 1,8l. Especificação: revestimento de aço inox 
com verniz, ampola de vidro, exclusivo verniz de acabamento que não 
deiza marcas, compacta por fora grande por dentro, sistema que evita 
pingos após servir, de boa qualidade e primeira linha. 

167 UN 50 

JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO E ÁGUA COM TAMPA - 
CAPACIDADE 5 LITROS 
Jarra de plástico resistente para suco e água - atóxico - graduada -com 
tampa - capacidade 5 litros - cor: transparente, de boa qualidade e 
primeira linha 

168 UN 50 

JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO E ÁGUA COM TAMPA - 
CAPACIDADE 3 LITROS 
Jarra de plástico resistente para suco e água - atóxico - graduada -com 
tampa - capacidade 3 litros - cor: transparente, de boa qualidade e 
primeira linha 

169 UN 50 
JARRA PARA SUCO COM ESPREMEDOR 1L 
Jarra para suco com espremedor 1L em plástico, de boa qualidade e 
primeira linha 

170 UN 50 
JARRO DE VIDRO COM TAMPA COLORIDA EM PLÁSTICO DE 
2LITROS 
Jarro de vidro com tampa colorida em plástico de 2litros, de boa 
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qualidade e primeira linha 

171 UN 5 

JARRA PARA SUCO INOX COM TAMPA E APARADOR PARA GELO - 
2 LITROS 
Jarra para suco inox com tampa e aparador para gelo - capacidade 2 
litros, de boa qualidade e primeira linha 

172 UN 40 

FILTRO DE ARGILA POR GRAVIDADE C/ 2 VELAS, CAPACIDADE 8 
LITROS 
Filtro de argila por gravidade c/ 2 velas, capacidade 8 litros, tamanho C 
29,30cm x L29,30cm, x 57cm de altura, Caramelo, Garantia de fábrica 
por 01 ano. , de boa qualidade e primeira linha 

173 UN 120 
VELAS P/ FILTRO DE ARGILA 
Velas p/ filtro de argila, de boa qualidade e primeira linha 

174 UN 30 

JOGO DE XÍCARAS DE CHÁ COM PIRES 6 PEÇAS 
Jogo de Xícaras de Chá com Pires 6 Peças - de vidro, Altura:9,50 
Centimetros: Largura:20,00 Centimetros, de boa qualidade e primeira 
linha 

175 UN 30 
PENEIRA PLÁSTICA COM TELA DIÂMETRO 12 CM 
Peneira plástica com tela diâmetro 12 cm, de boa qualidade e primeira 
linha 

176 UN 80 
BACIA DE PLÁSTICO CANELADA 4,6 L 
Bacia de plástico canelada 4,6 L cores variadas, de boa qualidade e 
primeira linha 

177 UN 80 
BACIAS DE PLÁSTICO CANELADA 8 LITROS 
Bacias de plástico canelada 8 litros cores variadas, de boa qualidade e 
primeira linha 

178 UN 25 
BACIAS DE PLÁSTICO CANELADA MÉDIA 12 LITROS 
Bacias de plástico canelada média 12 litros, de boa qualidade e 
primeira linha 

179 UN 15 
TABUA P/ CORTAR CARNE  
Tabua p/ cortar carne 15x300x500 na cor branca (plástico) , de boa 
qualidade e primeira linha 

180 UN 50 

POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COLORIDA DE 
500ML 
Pote plástico transparente com tampa colorida de 500ml, de boa 
qualidade e primeira linha 

181 
 

UN 50 

POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COLORIDA 1 
LITRO 
Pote plástico transparente com tampa colorida 1 litro, de boa qualidade 
e primeira linha 

182 UN 30 
JOGO PARA GUARDAR MANTIMENTOS 
Jogo para guardar mantimentos (em plastico) contendo 5 peças, de boa 
qualidade e primeira linha 

183 UN 150 
GARFO DE MESA EM AÇO INOX 
Garfo de mesa em aço inox, linha laguna, de boa qualidade e primeira 
linha 

184 UN 1500 
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX 
Colher de SOPA em aço inox, de boa qualidade e primeira linha 

185 UN 100 
COLHER DE ARROZ EM AÇO INOX 
Colher de arroz em aço inox - cabo inteiriço pequeno - linha laguna, de 
boa qualidade e primeira linha 

186 UN 50 
COLHER ESCUMADEIRA INOX 
Colher escumadeira inox, de boa qualidade e primeira linha 

187 UN 100 
FACA DE MESA EM AÇO INOX 
Faca de mesa em aço inox, de boa qualidade e primeira linha 

188 UN 50 
FACA PARA CARNE 8" LAMINA DE AÇO INOX 
Faca para carne 8" lamina de aço inox cabo de polipropileno com 
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proteção, de boa qualidade e primeira linha 

189 UN 20 
PEGADOR DE MASSA GRANDE EM AÇO INOX 
Pegador de massa grande em aço inox, de boa qualidade e primeira 
linha 

190 UN 20 

POTE RETANGULAR PARA MANTIMENTOS 
Pote retangular para mantimentos com tampa - atóxico - 6,5 litros - 
medidas: 285x154x214mm - cor transparente, de boa qualidade e 
primeira linha 

191 UN 20 
RALO AÇO INOX 
Ralo aço inox 6 faces 9", de boa qualidade e primeira linha. 

192 UN 20 

CORTADOR DE LEGUMES COMERCIAL DE MESA 
Cortador de legumes comercial de mesa - tamanho médio - com facas 
de açinox, macho em plástico, altura: 120cm x 42cm, peso 2,610kg / 
1,3kg. Com 4 cortes diferentes, de boa qualidade e primeira linha. 

193 UN 50 
CONCHA FUNDA EM AÇO INOX, DE 10 CM 
Concha funda em aço inox, concha de 10 cm, cabo inteiriço de 28cm, 
aproximadamente, de boa qualidade e primeira linha. 

194 UN 50 
POTE DE VIDRO TRANSPARENTE COM TAMPA, 01 LITRO 
Pote de vidro transparente com tampa, 01 litro, de boa qualidade e 
primeira linha 

195 UN 30 
PINCEL PARA UNTAR ASSADEIRA 
Pincel para untar assadeira 03cm, de boa qualidade e primeira linha. 

196 UN 20 
SECADOR DE PRATOS, COPOS E TALHERES 
Secador de Pratos, copos e Talheres, em metal cromado; grande, de 
boa qualidade e primeira linha. 

197 UN 300 

CANECA ANTIVAZAMENTO COM BICO ANATÔMICO DE SILICONE 
Caneca antivazamento com bico anatômico de silicone. Capacidade 
(ml) 207 Material Polipropileno + silicone. Características gerais: - 
Design Moderno, - Decorada com desenhos coloridos, - Resistente e 
Leve  
- Bico anatômico de Silicone, - Exclusivo sistema de válvulas que 
impede o líquido de sair sem que o bebê sugue, - Tampa e válvula 
removíveis, de boa qualidade e primeira linha. 

198 UN 60 

MONOBLOCO VAZADO 
Monobloco vazado - tamanho 52x30x32cm, cor azul escuro,  
Fabricado em polipropileno e polietileno de alta densidade PEAD, de 
boa qualidade e primeira linha. 

199 UN 50 

COLHER DE SILICONE PARA REFEIÇÕES DE BEBÊS 
Colher de silicone para refeições de bebês: Características gerais - 
Flexível e muito macia - 100% silicone atóxico - Fácil para aproveitar 
todo o alimento, de boa qualidade e primeira linha. 

200 UN 30 

KIT REFEIÇÃO COM 4 PEÇAS 
Kit refeição com 4 peças: prato com ventosa que pode ser fixada a 
qualquer superfície lisa, colher e garfo anatômico de silicone, copo com 
tampa anti-vazamento, de boa qualidade e primeira linha. 

201 UN 30 
COPO DE PLÁSTICO GRADUADO CAPACIDADE DE 01 LITRO 
Copo de plástico graduado capacidade de 01 litro, graduação de 100 
em 100 ml, de boa qualidade e primeira linha. 

202 UN 30 
FACA DE SERRA PARA CORTE DE PÃES 
Faca de Serra para corte de pães, material da serra em inox e o cabo 
em polipropileno, tamanho 30cm, de boa qualidade e primeira linha. 

203 UN 100 
COLHER DE SOBREMESA INOX 
Colher de sobremesa inox, de boa qualidade e primeira linha. 

204 UN 3000 
CANECA INFANTIL COM ALÇA 
Caneca infantil com alça, material plástico resistente atóxico e 
antibacteriano, capacidade aproximada 300ml na cor verde agua, de 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES - MG 

Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100 – Centro - Guanhães. 
Site: www.guanhaes.mg.gov.br,  Tel: (33) 3421-1501 - Guanhães – Minas Gerais 

 

32 
 

 

 

boa qualidade e primeira linha. 

205 UN 200 
ISQUEIRO À GÁS GRANDE 
Isqueiro à gás grande – 3000 chamas, de boa qualidade e primeira 
linha. 

206 UN 80 
CAIXA DE FÓSFORO 
Caixa de fósforo c/ 240 palitos, de boa qualidade e primeira linha. 

207 PCTE 150 
MAÇO DE FÓSFORO C / 10 CX 
Maço de fósforo c / 10 cx cada, de boa qualidade e primeira linha 

208 UN 150 
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA FILTRO 
Torneira de pressão para filtro, de boa qualidade e primeira linha 

209 UN 240 
COADOR DE PANO 
Coador de pano para café nº 103, de boa qualidade e primeira linha. 

210 CX 200 
FILTRO DE PAPEL N°103 
Filtro de papel n°103, com 30 unidades, de boa qualidade e primeira 
linha 

211 UN 30 
SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ N°103 
Suporte para filtro de café n°103, composição 100% celulose, de boa 
qualidade e primeira linha 

212 UN 30 
CAIXA RETANGULAR PLÁSTICA 
Caixa retangular plástica 15x300x500mm, de boa qualidade e primeira 
linha. 

213 UN 20 
SUPORTE PARA BOTIJÃO DE GÁS 
Suporte para botijão de gás, em alumínio, com rodinhas, de boa 
qualidade e primeira linha. 

214 UN 30 
SUPORTE INOX P/ COPO DE 200ml 
Suporte inox p/ copo de 200ml, de boa qualidade e primeira linha. 

215 UN 30 
SUPORTE INOX P/ COPO DE 50ml 
Suporte inox p/ copo de 50ml, de boa qualidade e primeira linha. 

216 UN 05 

CAFETEIRA ELÉTRICA -1,7L  
Cafeteira - 20 cafés 
Tipo de cafeteira: elétrica 
Capacidade(quantas xícaras prepara): 1,7 L – 20 cafezinhos de 80 ml – 
Potência (W): 1000W, 220v. 
Dimensões aproximadas do produto(cm) – AxLxP: 22X18X38cm. Peso 
líq. Aproximado do produto(Kg): 1,8 Kg, de boa qualidade e primeira 
linha. 

217 UN 03 

EBULIDOR/AQUECEDOR DE LÍQUIDOS 
Ebulidor/aquecedor elétrico de líquidos, para uso em cozinhas e outras 
utilizações que necessitam o aquecimento de líquidos, com suporte 
para fixação na borda do recipiente com o liquido que será aquecido 
pelo ebulidor elétrico. Potência 1000w, alimentação 110v, medidas 
aproximadas do produto, ebulidor de 22cm com cabo de 102cm. 

218 KG 1.500 

CAFÉ MOÍDO E TORRADO DE 1ª QUALIDADE 
Café moído e torrado de 1ª qualidade, pct. de 500grs.  Com selo de 
pureza da Abic e validade de 6 meses, de boa qualidade e primeira 
linha SABOR TRADICIONAL. Na proposta deverá constar o valor de 
1kg, mas deverá ser entregue em pacotes de 500g. 

219 PCTE 1000 
AÇÚCAR CRISTAL CLARA 
Açúcar Cristal Clara - Pct. 05Kg, de boa qualidade e primeira linha. 

220 UN 30 
ADOÇANTE DIETÉTICO 
Adoçante dietético frasco com 200 ml de boa qualidade e primeira linha. 

221 KG 5 
BICARBONATO DE SÓDIO 
Bicarbonato de sódio de boa qualidade e primeira linha. 

222 UN 180 
AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 
Agua mineral galão de 20 litros de boa qualidade e primeira linha. 

223 UN 30 GALÃO VAZIO PARA AGUA MINERAL 
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Galão vazio para agua mineral de 20 un litros de boa qualidade e 
primeira linha. 

224 UN 600 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG 

225 UN 170 GÁS EM BOTIJÃO TAMANHO GRANDE P 45 

226 UN 30 BOTIJÃO DE GÁS VAZIO DE 13 KG 

227 UN 12 BOTIJÃO DE GAS VAZIO P 45 

228 UN 30 
REGISTRO PARA FOGÃO COMPLETO Nº 5061/01 (COM 
MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS) 

229 M 100 MANGUEIRA PARA BUTIJÃO DE GÁS  

230 GL 30 
SHAMPOO AUTOMOTIVO 
Shampoo cremoso automotivo galão com 50L, de boa qualidade e 
primeira linha. 

231 GL 30 
DESINCROSTANTE LIMPA BAÚ 
Desincrostante limpa baú galão com 50L 

232 GL 30 

DESENGRAXANTE P/ LIMPEZA DE VEÍCULOS 
Desengraxante p/ limpeza de veículos – Galão de 50l, utilizado para 
lavagem de veículos em geral que remove totalmente a sujeira e realça 
o brilho natural da pintura, fácil enxágue não deixando manchas ou 
resíduos pós-lavagem é muito utilizado nas limpezas rápidas de para-
brisas e vidros dos veículos 

233 PCTE 30 
ESTOPA 
Estopa – pacote com 50un. de 150gr. 

234 UN 55 
BANDEJA RETANGULAR 
Bandeja retangular inox 510x 385x20mm 

235 UN 120 ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR Nº 04 

236 UN 50 
PANELA DE PRESSÃO 
Panela de pressão polida com fechamento interno, certificada pelo 
INMETRO - capacidade 7 litros 

237 UN 10 
CALDEIRÃO DE ALUMINIO POLIDO – 6 LITROS 
Caldeirão de alumínio polido reforçado em formato de bojo com tampa 
reforçada e alça de alumínio, caldeirão 20cm de diâmetro, 6 litros 

238 UN 10 
CALDEIRÃO DE ALUMINIO POLIDO – 9,3 LITROS 
Caldeirão de alumínio polido reforçado em formato de bojo com tampa 
reforçada e alça de alumínio, caldeirão 24 cm de diâmetro 9,3 litros 

239 UN 10 

CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO POLIDO – 18,2 LITROS 
Caldeirão de alumínio polido reforçado em formato de bojo com tampa 
reforçada e alça de alumínio, caldeirão de alumínio 28cm de diâmetro, 
18,2 litros 

240 UN 25 

PIPOQUEIRA POLIDA 4,5 LITROS 
Pipoqueira polida 4,5 Litros, com cabos duplos e saída de vapor frontal, 
Design: tradicional. Material: alumínio polido, Pegador: anatômico e 
antitérmico, Tampa: possui saída de vapor, indicada para fogão. 

241 UN 25 
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO FUNDIDO Nº 40 
Caçarola de alumínio fundido nº 40, com alça inteiriça e tampa de 
alumínio fundido 

242 UN 25 
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO FUNDIDO Nº 38 
Caçarola de alumínio fundido nº 38, com alça inteiriça e tampa de 
alumínio fundido 

243 UN 25 
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO FUNDIDO Nº 30 
Caçarola de alumínio fundido nº 30, com alça inteiriça e tampa de 
alumínio fundido 

244 UN 55 
ESCORREDOR DE ALUMÍNIO 
Escorredor de alumínio para escorrer arroz e macarrão, diâmetro 
aproximadamente 30cm. 

245 UN 5 
PANELA DE PRESSÃO POLIDA 4,5 LITROS. 
Panela de pressão polida com fechamento interno, certificada pelo 
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INMETRO – capacidade 4,5 litros. 

246 UN 15 
CAFETEIRA INTEIRIÇA DE ALUMÍNIO 02 LITROS 
Cafeteira inteiriça de alumínio com bico e tampa para 02 litros 
aproximadamente. 

247 POTE 80 POTE DE PLÁSTICO ALTO 04 LITROS 

248 POTE 30 POTE DE PLÁSTICO RETANGULAR 14 LITROS 

249 UN 30 CAIXA TÉRMICA DE 24 LITROS 

 
4 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

A aquisição da licitação será custeada por recursos e dotações orçamentárias previstos na Lei 

orçamentária anual do exercício de 2018. 

                   

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

a) Responsabiliza-se integralmente pelos materiais fornecidos, nos termos da legislação 

vigente;  

b) Deverá assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e deverá 

efetuá-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do 

Edital e seus Anexos;  

c) A contratada ainda obriga-se a substituir os materiais não aprovados pela fiscalização, 

caso os mesmos não atendam às especificações constantes deste Termo de Referência;  

d) Sujeitar-se à fiscalização da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados 

e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram.  

e) A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelas despesas com transporte e 

quaisquer outras adicionais referentes ao objeto contratado, de natureza direta e indireta 

decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para a 

contratante, incluídos tributos, contribuições e seguros. 

f) A contratada deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

município de Guanhães ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou 

legais a que estiver sujeita.  

g) O Município de Guanhães não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da 

responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros. 

h) Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame. 

i) Responsabilizar-se por possíveis indenizações relacionadas ao objeto desta execução 

contratual ou a atos de preposto ou funcionário seu, desde que relacionado ao 

presente contrato. 

j) A CONTRATADA obriga-se a entregar os equipamentos com data de fabricação inferior 
a 6 meses, contados a partir da data de entrega. 

k) A contratada ainda obriga-se a substituir os materiais não aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, caso os mesmos não atendam às especificações constantes do 
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Termo de Referência; 
 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes deste Contrato; 

b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas no 

presente instrumento; 

c) Efetuar a conferência dos materiais no momento da entrega, verificando se as quantidades 

e os tipos recebidos estão de acordo com o previsto na Ordem de Fornecimento; 

d) Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de 

execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas este Termo de 

Referência; 

e) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao 

objeto da Ordem de Fornecimento. 

 
7 – QUANTO À ENTREGA DOS PRODUTOS.  
 
O prazo de entrega dos objetos será de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da 

Ordem de Compras, exceto em caso de ocorrência de caso fortuito, não podendo, todavia, 

ultrapassar 10 (dez) dias. 

 
8 – QUANTO AO PAGAMENTO.  
 
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário em que 

a contratada mantenha conta corrente, até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, com a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou documento de cobrança correspondente, devidamente 

atestado pelo servidor responsável pelo acompanhamento da entrega dos produtos;  

 
9 – VIGÊNCIA  
 
O prazo da ata de registro de preços será de 12 meses contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 

8.666/93. 

 
10 – DAS PENALIDADES 
 

a) O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem 

justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará a Contratada 

às sanções previstas na Lei Federal nº. 10.520/02 e na Lei 8.666/93, garantida a prévia e 

à ampla defesa em processo administrativo. 
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b) A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 

declaração de idoneidade para licitar e contratar com o Município de Guanhães e multa, 

de acordo com a gravidade da infração. 

c) O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido 

com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente 

existentes. 

d) As multas previstas nestas cláusulas não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

                                                            Guanhães, 02 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Leidiane Soares Silva 
Secretária Adjunta de Administração e RH 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/_____ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. 
PROCESSO Nº 033/2018. 
 
VALIDADE: 12 meses 
 
Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de _____, na sala de licitações, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada na Praça Néria Coelho Guimarães, nº. 100, centro, 
nesta cidade, a Sra. Secretária Municipal de Administração e RH, Sra. Aline de 
Araújo Pinho, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 por 
deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme 
Processo Licitação nº 033/2018 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos 
constantes nos anexos desta ata,  beneficiário 
____________________________________, localizado na rua 
___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de 
__________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 
_________________________, neste ato representado por 
___________________________________, conforme quadro abaixo: 
 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO        VALOR UNIT VALOR TOTAL 

01 unid 01    

      

 
01 - DO OBJETO: 
 
Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em 
que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o 
prazo para entrega. 
 
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir 
da sua assinatura. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata 
de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do 
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do 
Município. 
 
04 - DO PREÇO 
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva 
classificação no Pregão nº 013/2018. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 
legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do 
Pregão nº 013/2018, que integra o presente instrumento de compromisso. 
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das 
propostas apresentadas, no Pregão nº 013/2018 pelas empresas detentoras da 
presente Ata, as quais também a integram. 
 
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos 
anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento. 
II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de cinco dias da data da 
convocação por parte do Município. 
III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de 
Fornecimento. 
 
06 - DO PAGAMENTO 
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 
30 (Trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
da seguinte formula:  

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  
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VP = Valor da parcela em atraso.  

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto 
apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco 
dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade 
requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, 
devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o 
local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal 
fatura, conforme o caso. 
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento 
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida 
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da 
ata. 
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo 
de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas. 
VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
 
 
08 - DAS PENALIDADES 
I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de 
fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá 
implicar na aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento 
de empenhamento de recursos. 
III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá 
aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor 
remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do 
contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 
IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem 
efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas 
para constituir dívida ativa, na forma da lei. 
 
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
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I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da 
presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado 
o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das 
propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 013/2018, o qual integra a 
presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a 
que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas 
pertinentes. 
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da 
Lei Federal 8.666/93. 
 
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
Pela Administração, quando: 
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, 
e a Administração não aceitar sua justificativa; 
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério da Administração; 
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços; 
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações 
oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a 
juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94. 
A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera 
ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do 
pedido. 
 
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
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I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, pelo Secretario requisitante. 
 
13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 013/2018 e as propostas das 
empresas classificadas no certame supra-numerado. 
13.2. - Fica eleito o foro desta Comarca de  Guanhães/MG para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata. 
13.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, 
Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais de Direito. 
 
 

 
Guanhães/MG, __ de _______ de _____ 

 
 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal de Padrão 
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ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018 
 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 013/2018. 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA 
LEI Nº 10.520/2002 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
____________________________________________,CNPJ__________________

___________ , sediada ________________________________________________ 

, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão 

nº  013/2018, DECLARA expressamente que : 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos 

neste Edital. 

 

 
 
_______________________ , ______ de ___________ de _____. 
 
 
______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO 

ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018 

 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 013/2018. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

 

Data e local 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018  

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/018. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 

DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ). 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018  

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/018. 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
O MUNICÍPIO DE GUANHÃES, CNPJ Nº 18.308.439/0001-27, com sede na Praça 
Néria Coelho Guimarães, 100, Centro, Guanhães-MG, CEP:39.740-000, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária Municipal 
de Administração e RH, Sra. Aline de Araújo Pinho, Brasileira, Casada, Servidora, 
Publico Municipal, Inscrito no CPF nº____________________; e a 
___________________________, CNPJ Nº..............., com sede na 
................................ a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada 
por _____________, resolvem firmar o presente contrato para fornecimento de 
combustível automotivo, como especificado no seu objeto, em conformidade com o 
Processo Licitatório nº 033/2018, na modalidade Pregão presencial nº 013/2018, sob 
a regência das Leis Federais n.ºs 10.520/02 e 8.666/93, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – O objeto do presente contrato é A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUANHÃES-MG, conforme especificações abaixo: 

 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 UNID 01    

02 UNID 01    

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1.- O contratante pagará ao contratado, valor de 
R$_________________________. 
 
2.2. – O valor a ser pago, será apurado através das requisições emitidas e 
devidamente atendidas pelo Contratado. 
 
2.3. - O pagamento será realizado, até 30 (Trinta) dia àquele em que foi efetuado o 
fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas. 
 
2.4 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de 
suas exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das 
obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à 
competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 
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2.5.- Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 

2.6 - O preço referido no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes 
do fornecimento do produto, de modo a constituírem a única e total contraprestação 
pela execução do contrato. 
 
2.7 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos 
mesmos e sua reapresentação. 
 
2.8 - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, 
enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação 
e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

 
2.10 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas 
obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente 
aquelas relacionadas com a qualidade. 

2.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
da seguinte formula:   

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO 
 
3.1. - Por força das Leis  Federais  nº 9.069 de 29/06/95 e  10.192 de 14/02/01, os 
preços poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, 
salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal. 
 
3.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos 
monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força 
de determinação governamental. 
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3.3. - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês 
da assinatura do contrato e do 12º mês de execução do contrato, passando a 
vigorar o novo preço a partir do 13º mês. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
4.1. – Os produtos serão entregues em locais determinados na ordem de 
fornecimento, dentro da sede do município, mediante apresentação de requisição 
emitida pelo setor de compras. 

 
4.2- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização 
e aviso prévio, em outro local. 

 
4.3. - O recebimento dos produtos, será efetuado por servidor da secretaria de 
Administração e RH, após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos e 
conseqüente aceitação, obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, 
remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em que se 
verifiquem defeitos ou incorreções. 

 
4.4. - O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria 
Municipal de Administração e RH, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
4.5. - Na ocorrência de atrasos na entrega, o CONTRATANTE poderá aplicar as 
penalidades previstas neste contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

5.1. - São obrigações das partes: 
 
I – DO CONTRATANTE: 
 
a) Notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Administração 
e RH, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos 
produtos. 
 
b) Expedir, através da Secretaria Municipal de Administração e RH, atestado de 
inspeção do fornecimento, que servirá de instrumento de avaliação do cumprimento 
das obrigações contratuais e do pagamento devido. 
 
c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, 
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias; 
 
d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 
descumprimento dos termos deste contrato; 
 
II – DA CONTRATADA: 
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a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes do fornecimento do produto, tais como: salários, seguros de acidente, 
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
 
b) Promover o fornecimento, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos. 
 
c) Substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato que não se 
adequar às especificações constantes deste contrato. 
 
d) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE.   
 
e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la 
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE. 
 
f) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
 
g) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. - As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações 
orçamentárias nº  

21101.0412202012.006 33903000000 009 100 

22201.0412204012.029     33903000000 104 100 

22203.0515305012.037     33903000000 130 100 

22203.0618106022.038 33903000000 145 100 

24402.0412204132.076 33903000000 293 100 

24404.0412204122.086 33903000000 332 100 

24404.0412204122.088 33903000000 343 100 

26601.1212212012.105 33903000000 359 101 

26601.1236112012.106 33903000000 387 101 

26601.1236512012.112 33903000000 431 101 

26601.1236512012.114 33903000000 439 146 

26601.1236512012.114 33903000000 439 101 

27701.1312213012.160 33903000000 616 100 

27701.1312213012.161 33903000000 626 100 

27703.2369513012.166 33903000000 652 100 
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28801.0812208182.220 33903000000 732 100 

28801.0824408192.236 33903000000 771 156 

28801.0824408192.236 33903000000 771 129 

28801.0824408192.236 33903000000 771 100 

29901.0824408192.246 33903000000 784 156 

29901.0824408192.246 33903000000 784 129 

29901.0824408192.246 33903000000 784 100 

29901.0824408192.250     33903000000 803 156 

29901.0824408192.250     33903000000 803 129 

29901.0824408192.250     33903000000 803 100 

29901.0824408202.261 33903300000 842 156 

29901.0824408202.261 33903300000 842 129 

29901.0824408202.261 33903300000 842 100 

29901.0824408202.261 33903000000 841 156 

29901.0824408202.261 33903000000 841 129 

29901.0824408202.261 33903000000 841 100 

29901.0824408212.271 33903000000 879 156 

30001.0824308192.297 33903000000 969 100 

31101.0412204192.308 33903000000 992 100 

32201.2012220022.336 33903000000 1070 100 

33301.0412204162.356 33903000000 1125 100 

33302.0412204162.367 33903000000 1171 100 

33302.1854218012.368 33903000000 1246 100 

33303.1545215012.384 33903000000 1291 100 

33303.1751217012.388 33903000000 1331 100 

34401.2781227012.401 33903000000 1363 100 

34401.2781227012.401 33903000000 1361 100 

34401.2781227012.408 33903200000 1393 100 

34401.2781227012.408 33903000000 1391 100 

35501.0442204062.415 33903200000 1410 100 

35501.0442204062.415 33903000000 1408 100 

36605.2612226012.430 33903000000 1430 100 

36605.2678226012.450 33903000000 1485 100 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
7.1. - O prazo de vigência deste contrato será até ___/____/____, contado da data 
de sua assinatura. 
 
7.2. - A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 
8.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA; 
 
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
 
c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da 
CONTRATADA; 
 
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto 
das Licitações; 
 
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
9.1.1. advertência; 
9.1.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da 
entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

9.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o 
caso; 

9.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos produtos fornecidos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
9.2. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
9.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
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9.4. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Guanhães-MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial 
do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
11.1. - Fica eleito o foro da comarca de Guanhães-MG para solucionar quaisquer 
dúvidas quanto à execução do presente contrato. 
 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 
(Três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Guanhães-MG,____de ______________ de 2018 
 
 
_____________________________         ______________________________ 
MUNICÍPIO DE GUANHÃES-MG                           CONTRATADA 
 
Testemunhas: ______________________          ________________________ 
                         CPF nº:                                           CPF nº: 
 


