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EDITAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 

 (Processo Administrativo Nº 132/2021) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Buritis - 

MG, por meio do Sr. Sérgio Augusto Vieira da Silva, Pregoeiro Titular, e Equipe de Apoio, 

nomeados pela portaria nº 1103 de 22 de fevereiro de 2021, da Prefeitura Municipal de 

Buritis - MG, sediada à Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis - MG, realizará 

licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do 

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 08/07/2021. 

Horário: 09h. 

Local: Setor de compras e licitações - Prefeitura Municipal de Buritis – MG 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para Aquisição de 

Materiais de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida por itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu 

interesse. 

 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 

licitação. 
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3. DO CREDENCIAMENTO 

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

interessados na modalidade licitatória Pregão Presencial. 

3.2. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, será realizado 

o credenciamento e o recebimento dos envelopes dos proponentes. 

3.3. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a 

respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, FORA dos envelopes 

“PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”. 

3.4. Quando se tratar de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá 

apresentar instrumento constitutivo no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.5. Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do 

estatuto ou contrato social, ou mediante instrumento de procuração público ou 

particular. 

3.6. Quando se tratar de Procurador, instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, do qual constem poderes 

específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame; o instrumento de procuração deverá estar acompanhado pelo 

instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada na cláusula 3.4 e 

seguintes. 

3.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

3.8. As demais declarações deverão ser apresentadas dentro do envelope 

“HABILITAÇÃO”. 

3.9. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de apoio e 

juntados ao processo administrativo. 

3.10. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários, bem como receber os 

envelopes propostas de preços e habilitação. 

3.11. O Licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 

que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
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documentos defeituosos, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, 

de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito 

de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta 

de preço escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço unitário por item. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que sejam devidamente credenciados. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.2.5. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital; 

4.2.6. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.2.7. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1.  A proposta deverá ser elaborada, preferencialmente, através da utilização 

de um programa e arquivo para coleta de proposta disponibilizado no sítio 

da prefeitura Municipal de Buritis - MG (www.buritis.mg.gov.br) ou ser 

datilografada ou emitida por computador com a proposta financeira, no 
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idioma português do Brasil, sem cotações alternativas, emendas, rasuras 

ou entrelinhas. Suas folhas devem estar numeradas e rubricadas e a última 

assinada pelo representante legal da licitante, devendo constar: 

a) as folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo 

representante legal da empresa ou pela pessoa física participante, devendo nela 

constar: 

b) identificação (individual ou social), a razão social, endereço, telefone/FAX, e-

mail comercial se houver, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta 

corrente e praça de pagamento para facilitar o contato e o pagamento; 

c) proposta definitiva de preços, especificando detalhadamente o item ofertado, 

discriminando, ainda, o valor unitário e total, em moeda corrente nacional, sendo 

admitidas apenas duas casas após a vírgula; 

d) a validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sessão de abertura desta licitação; 

e) declaração expressa de que todos os tributos, custos e demais despesas correm 

por conta da proponente. 

5.2 A proposta deverá atender todas as condições exigidas no Edital e nos Anexos. 

As licitantes poderão utilizar o Termo de Referência deste Edital para a formulação 

de sua proposta, complementando as informações, caso necessário. 

5.3 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante legal presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e 

com poderes para esse fim. 

5.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 

apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição 

que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas 

destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas 

pelo Pregoeiro. 

5.5 Caso o prazo estabelecido para validade da proposta não seja indicado na 

proposta, será considerado aceito pela licitante o prazo estabelecido neste edital 

para efeitos de julgamento. 
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5.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

5.7 Fica reservado ao Município de Buritis o direito de verificar, sempre que julgar 

necessário, se os preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis 

com os de mercado. 

5.8 Todos os documentos que integram as propostas da licitante deverão estar 

embalados em envelopes lacrados, não transparentes e denominados: 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº 039/2021 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº 039/2021 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 
 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. Após a fase de lances se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada 

por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 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. Ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

6.1.1 A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será 

convocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

apresente 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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6.1.2 Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do item 

anterior, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas 

estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

6.1.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta seção, o 

procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes. 

6.2. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, 

horário e local indicado neste Edital. 

6.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, com 

acompanhamento de todos os participantes. 

6.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.4. O pregoeiro ordenará as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão ofertar lances sendo 

imediatamente informados aos membros da Comissão de Licitação que será 

consignado em ata.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando as regras 

estabelecidas no Edital. 

 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado.  

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo o 

menor lance ofertado.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, do 

valor do menor lance.  
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6.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 

lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.11. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens: 

6.11.1. Produzidos no País; 

6.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

6.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.12. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato 

público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro 

processo. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a 

sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

7.2.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. Consideram se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores 

sejam a 80% (oitenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 80% (oitenta por cento) 

do valor orçado pela administração; 

II.Valor orçado pela Administração. 

7.4. Dos licitantes classificados na forma do item anterior que houverem 

apresentado proposta com valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 

do menor dos valores a que se referem os incisos do item anterior, será exigido, 

para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis, de acordo com a Lei, igual à diferença entre o valor da 
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proposta e 85% oitenta e cinco por cento) do menor dos valores a que se referem 

os incisos anteriores. 

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

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando ao 

licitante a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. O Pregoeiro poderá formular contraproposta ao licitante que apresentou o 

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

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 

à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, deverão apresentar a seguinte documentação 

relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.2. Habilitação jurídica:  

8.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.2.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.2.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

8.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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8.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas emitidas em 

menos de 60 dias; 

8.3.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, quanto aos demais tributos federais, à Divida Ativa da União, e 

previdência social,  por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto 

nº 6.106/07);  

8.3.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.3.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital; 

8.3.5. prova de regularidade com o Município; 

8.3.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada 

pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.4. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio 

de:  

8.4.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou 

extrajudicial. 

8.5. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes, após solicitação do Pregoeiro. 

8.5.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.5.2. As participantes do certame deverão apresentar a Declaração de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo com o modelo 

estabelecido no ANEXO II (Declaração Conjunta) deste Edital. 

8.5.3. Declaração de cumprimentos dos requisitos habilitação, que deverá ser 

feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO II (Declaração Conjunta), 

deste Edital. 

8.6. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante 

será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do 
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Pregoeiro, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período. 

8.6.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

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

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para os quais será concedido o mesmo prazo especial para a regularização da 

situação fiscal. 

8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para 

a continuidade da mesma. 

8.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

9.1.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

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

próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso; 



  

Página 11 de 46 

 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, por email e por escrito, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões por 

email e por escrito, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 

Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de 

Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e 

desde que devidamente aceito. 
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12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 

para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a 

indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas 

quantidades, preços registrados e demais condições. 

12.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 

margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou 

aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do (a) 

assinatura do contrato. 

13.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o 

instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do 

adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro o contratado deverá regularizar 

a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de 

habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, 
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poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14. DO PREÇO 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

14.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no 

Decreto nº 7.892, de 2013. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

16.2. O local da entrega será na unidade requisitante da Prefeitura Municipal de 

Buritis - MG, e o prazo para entrega dos produtos será de 10 (dez) dias, contados 

da data do recebimento/retirada da nota de empenho ou ordem de fornecimento 

para a entrega. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

17.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente na nota fiscal apresentada. 

17.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

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

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

17.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta junto aos 

órgãos fiscais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 

no edital. 

17.6. Constatando-se, junto aos órgãos fiscais, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

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

contratante. 

17.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 

a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

17.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto aos órgãos fiscais.   

17.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 

pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 

execução com a contratada inadimplente nos órgãos fiscais. 

17.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

17.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
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ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

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

Complementar. 

18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou 

o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 

no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso na execução 

do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 

até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência, 

sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação 

contratual ou legal, que poderá ser aplicado com rescisão contratual; 

18.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contrato, na hipótese de o 

contratado, de modo injustificado, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, 



  

Página 16 de 46 

 

bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município 

em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior 

do Município, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção 

de impedimento. 

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

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

18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Setor de Licitação do 

Município de Buritis. 

18.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 

no Termo de Referência. 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, apenas a licitante participante poderá impugnar este Edital. 

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

licitacoes@buritis.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, seção Setor de Compras e Licitações. 

19.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 
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19.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no endereço indicado no Edital. 

19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

19.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 

Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

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

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração. 



  

Página 18 de 46 

 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.buritis.mg.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. 

Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis - MG, nos dias úteis, no horário das 

08:00 às 12:00 e 14:00  às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

20.10. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, 

de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 

2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

20.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca 

de Buritis, com exclusão de qualquer outro. 

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

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo Declaração Conjunta; 
ANEXO III - Modelo de credenciamento; 
ANEXO IV - Minuta de ata de registro de preços. 

 

Buritis - MG, 23 de junho de 2021. 

 

 
Sérgio Augusto Vieira da Silva 

Pregoeiro Titular 
 

 

 

http://www.buritis.mg.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa (s) especializada 

(s) no fornecimento de materiais de limpeza, visando atender as necessidades das 

diversas Secretarias da Administração Pública Municipal de Buritis-MG, localizada à 

Avenida Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis-MG. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A presente licitação é justificada pela necessidade de aquisição de materiais de 

limpeza necessários para atender as demandas de todas as secretarias da administração 

pública, visando manter o pleno funcionamento das atividades executadas, dando 

suporte às tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas nas unidades das 

secretarias. 

2.2. As quantidades relacionadas visam à manutenção dos serviços respectivos 

durante o período de 12 (doze) meses, evitando a manutenção de estoques elevados ou 

o não atendimento de requisições por falta de materiais nos estoques, pelo que o registro 

de preços se mostra como a ferramenta mais adequada à celeridade nas aquisições e ao 

controle regular dos gastos orçamentários durante o exercício.  

2.3.  A solicitação foi elaborada a partir das necessidades das secretarias da 

Administração Pública Municipal de Buritis-MG.  

2.4. Os objetos a serem licitados são comuns visto que podem ser fornecidos por 

diversas empresas sem necessidade de qualificação técnica para o fornecimento, no 

período de 12 (doze) meses.  

2.5. A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de 

livre mercado, no qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço, 

sem com isso, comprometer a qualidade, a confiabilidade e a continuidade dos materiais 

de limpeza. Tal princípio trará benefícios e economia substanciais cujas políticas e 

diretrizes devem estar orientadas para garantir e maximizar a qualidade e a quantidade 
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dos materiais à população, ao menor preço possível. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Os produtos que integram o objeto da presente contratação devem atender as 

seguintes especificações: 

Item Descrição do item Und Qtd 

1.  

ÁCIDO MURIÁTICO. Embalagem com 1000 
ml, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Cx c/ 12 UNID.  

CX 80 

2.  

ÁGUA SANITÁRIA, de uso doméstico, a base 
de hipoclorito de sódio e água, princípio 
ativo hipoclorito de sódio, teor de cloro 
ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p produto a base 
de cloro. Embalagem plástica de 01 litro, 
com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 06 meses 
cx. c/ 12 UNID. Qboa, Brilhante ou Ypê. 

CX 800 

3.  
ÁLCOOL COMUM LÍQUIDO 92,8° - 01 LITRO - 
CX C/12 

CX 965 

4.  

ÁLCOOL Etílico, hidratado, graduação não 
inferior a 65 INPM, na forma gel, certificado 
INMETRO e norma ABNT NBR 5991 e 
registro na ANVISA. Embalagem: frasco 
plástico de 420gr a 440gr, CAIXA C/12. 
Asseptgel, Start ou Farmax. 

CX 830 

5.  

AMACIANTE, composto quaternário de 
amônio, com ação anti-mofo, perfume 
suave. Embalagem plástica com 2000 ml, 
com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. CX. C/ 06unid. Minuano, Ypê ou 
Baby Soft. 

CX 200 

6.  AVENTAL IMPERMEAVEL 70 x 50 UND 542 
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7.  

BACIA, pequena com capacidade aprox. 
para 50 lts fabricado em polipropileno, 
design redondo, os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência relativas as 
fabricação de materiais plásticos para 
contato com alimentos, em vigor na data do 
edital. 

UND 125 

8.  
BALDE de 20 litros, reforçado em 
polipropileno de alta densidade, alça em aço 
galvanizado. 

UND 80 

9.  
BOTA SETE LEGUAS, CANO CURTO, para 
limpeza 

PAR 290 

10.  
BOTINA DE SEGURANÇA, com biqueira, de 
PVC. 

PAR 430 

11.  
BOTINA DE SEGURANÇA, reforçada, sem 
biqueira. 

PAR 506 

12.  
BRILHO ALUMINIO  24 x 500 ml. Politriz, 
Minuano ou Alumil.  

CX 275 

13.  CAIXA BOX FECHADO CAPACIDADE 40 LTS UND 90 

14.  
CAIXA BOX ORGANIZADORA MANTIMENTOS 
RETANGULAR COM ALÇA TRANSPARENTE, 
20 LTS. 

UND 117 

15.  
CAIXA BOX ORGANIZADORA MANTIMENTOS 
RETANGULAR COM ALÇA TRANSPARENTE, 
50 LTS. 

UND 66 

16.  CAIXA DE ISOPOR 3 LTS  UND 102 

17.  CAIXA DE ISOPOR 7 LTS UND 108 

18.  CAIXA DE ISOPOR DE 100 LTS UND 65 

19.  CAIXA DE ISOPOR DE 50 LTS UND 45 

20.  CAIXA DE ISOPOR DE 80 LTS UND 33 
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21.  CAIXA TERMICA 15 LTS UND 57 

22.  CAIXA TERMICA 50 LTS UND 42 

23.  
CANECA PLASTICO MERENDA ESCOLAR, em 
plástico rígido 370 ml 

UND 2.150 

24.  
CAPA DE CHUVA REFORÇADA COM FORRO, 
TAMANHO GG, COR AMARELA 

UND 206 

25.  CAPA DE FARDO MODELO CAPA 50X80X012 UND 2.200 

26.  

CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML– 
Composição: parafina, carnaúba, dispersão 
acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, 
alcalinizante, plastificante agente formado 
de filme, agente nivelador conservante 
fragrância e água - CX. C/ 12 

CX 167 

27.  
CERA LÍQUIDA P/PISO ARDOSIA 850 ML - 
BASE ACRÍLICA CX. C/12 

CX 134 

28.  
CESTO DE LIXO, 62 LITROS, REFORÇADO, 
COR PRETO, TAMPA EM PLASTICO 

UND 98 

29.  COLHER DE MESA EM AÇO INOX UND 2.160 

30.  COLHER DESCARTÁVEL - PCT C/ 50 UNIDS PCT 1.090 

31.  
COLHER GRANDE LISA, COM 52,5 CM EM 
AÇO INOX PARA ARROZ. 

UND 76 

32.  
CONCHA PARA FEIJÃO, COM 50 CM, EM 
AÇO INOX. 

UND 68 
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33.  

COPO para água, descartável, capacidade 
200 ml, em poliestireno branco, não tóxico, 
com frisos e saliência na borda, peso por 
100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 220 gramas e de acordo com 
norma NBR 14.865. Embalagem CX de 
papelão, onde os copos são acondicionados 
em sacos plásticos com 100 UNID. cada, 
contendo nome do fabricante e quantidade 
C/ 30 PCTS DE 100 COPOS 

CX 881 

34.  

COPO para água, descartável, capacidade 
300 ml, em poliestireno branco, não tóxico, 
com frisos e saliência na borda, peso por 
100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 220 gramas e de acordo com 
norma NBR 14.865. Embalagem CX de 
papelão, onde os copos são acondicionados 
em sacos plásticos com 100 uns cada, 
contendo o nome do fabricante e 
quantidade c/20 PCTS DE 100 COPOS. 

CX 500 

35.  

COPO, para café, plástico, descartável, 
capacidade 50 ml, em poliestireno branco, 
não tóxico, com frisos e saliência na borda, 
peso por 100 (cento) do copo deverá ser 
igual ou superior a 72 gramas e de acordo 
com norma NBR 14.865. Embalagem: CX de 
papelão, onde os copos são acondicionados 
em sacos plásticos com 100 UNID. cada, 
contendo nome do fabricante e quantidade. 
CX. C/ 50 PCTS DE 100 COPOS 

CX 285 

36.  

CREME dental, com mínimo de 1.500 ppm 
de flúor, ação bacteriana. Embalagem: 
bisnaga com no mínimo 90 g, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.  

DZ 260 
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37.  

DESINFETANTE Líquido a base de 
pinho/eucalipto, para uso geral, ação 
bactericida e germicida. Registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem: plástica 
de 2000 ml, contendo o nome do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Cx. 
c/ 06. Azulim, Valor ou Ideal. 

CX 958 

38.  
DESODORIZADOR DE AR FRAGANCIAS 
VARIADAS - SPRAY - TAMANHO PADRÃO - 
cx. c/ 12 

CX 132 

39.  

DETERGENTE, líquido, concentrado, 
biodegradável, com no mínimo 11% (onze 
por cento) do princípio ativo básico do 
detergente. Registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem plástica de 500 ml, 
contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade.cx. c/ 24. 
Limpol, Minuano ou Ypê. 

CX 828 

40.  EMBALAGEM PLÁSTICA DE 3KG (ROLO) RL 125 

41.  
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 4KG (Bobina 
plástica para alimentos 35 x 45, contendo 
500 sacos) 

RL 105 

42.  
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5KG (ROLO) 
(Bobina plástica para alimentos 40 x 60, 
contendo 400 sacos) 

RL 170 

43.  

ESCOVA, para limpeza de vaso sanitário, 3m 
nylon, com suporte plástico. Embalagem 
com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

UND 226 

44.  

ESCOVA, para limpeza, com cerdas em 
nylon, dimensões mínimas 13 cm x 6 cm x 
1cm. Etiqueta contendo dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante - base de plástico 

UND 185 
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45.  

ESPONJA de lã de aço carbono abrasivo, 
para limpeza em geral. Embalagem: PCT 
com 8 UNID., peso liquido não inferior a 60 
gramas, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade - FARDO C/ 
14 PCTS DE 8 UNIDS. 

FD 360 

46.  
ESPONJA para banho, dupla face -  Pacote 
com 10 Unid. 

PCT 165 

47.  

ESPONJA sintética, dupla face, um lado em 
espuma poliuretano e outro em fibra 
sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20 
mm, com variação de +/- 10 mm 
Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

UND 2.932 

48.  FACA DE INOX 40cm. UND 92 

49.  FACA INOX CURVADA, para esfola UND 68 

50.  
FACA PEIXEIRA 5 LÂMINA EM AÇO 
CARBONO COM CABO DE MADEIRA 

UND 65 

51.  
FACA PEIXEIRA 7 LÂMINA AÇO DE CARBONO 
COM CABO DE MADEIRA 

UND 37 

52.  FECHO REVESTIDO – PACOTE 1KG  32 

53.  FILME PVC - 30 METROS – 25 X 1 CX 20 

54.  
FILTRO BARRO COMPLETO, COM TORNEIRA 
E 03 VELAS 

UND 22 

55.  FLANELA DE MICROFIBRA UND 500 

56.  
FLANELA em 100% algodão, para uso geral, 
dimensões de 40 x 60 cm, na cor amarela. 

UND 800 

57.  FÓSFORO 20X10  PCT 487 

58.  
GARFO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL PCT/50 
UNID 

PCT 976 
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59.  

GUARDANAPO, papel absorvente, folha 
simples, na cor branca, 4 dobras, dimensões 
mínimas 18 x 22 cm, 100% fibras naturais. 
Embalagem: PCT com 50 UNID., com dados 
do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade 

PCT 800 

60.  
HIPOCLORITO DE SÓDIO - CLORO ATIVO 
MÍNIMO DE 10% GALÃO DE 05 LITROS 

GL 354 

61.  

INSETICIDA SPRAY. Embalagem com válvula 
de segurança, formula com água inodoro, 
multi-inseticida, inclusive para mosquito da 
dengue, não conter CFC.  Com informações 
complementares de intoxicação. Frasco com 
300ml. Prazo de validade não inferior a 18 
meses, a partir do recebimento definitivo.  

UND 90 

62.  LIMPA FORNO 226 ML UND 90 

63.  LIMPA VIDROS.  De 1° qualidade de 500ml UND 345 

64.  
LIMPADOR DE CERÂMICA E AZULEJO – Cx c/ 
12 x 1 litro  

CX 88 

65.  
LIMPADOR INSTANTÂNEO  24 X 500 ml. 
Start, Uau ou Politriz. 

CX 320 

66.  
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, BRANCA, 100 
LTS, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO. 

UND 80 

67.  

LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, BRANCA, 15 
LTS, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO, 37 
CM LARGURA, 44 ALTURA E 28 
COMPRIMENTO.  

UND 80 

68.  
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, BRANCA, 30 
LTS, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO. 

UND 150 

69.  

LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, BRANCA, 45 
LTS, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO, 44 
CM LARGURA, 72 ALTURA E 33 
COMPRIMENTO. 

UND 90 

70.  LIXEIRA TELADA CAP. 10 LITROS UND 60 
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71.  LUVA DE RASPA CANO LONGO PAR 125 

72.  
LUVA DE RASPA DE COURO CANO 15 CM 
REFORÇADA - PADRÃO PETROLEIRA 

PAR 215 

73.  

Luva de raspa, cano longo, com forro em 
algodão 26 cm. Banho em cloreto de 
polivinha. Acabamento áspera na palma, 
dedos e dorso. 

PAR 365 

74.  
LUVA PARA PROCEDIMENTOS, não 
cirúrgicos, descartável em látex tamanho m, 
caixa com 100 

CX 160 

75.  LUVA PVC REVESTIDA PAR 330 

76.  

Luva PVC revestida com forro em algodão 
26 cm. Banho em cloreto de polivinha. 
Acabamento áspero na palma, dedo e 
dorso. 

PAR 70 

77.  
LUVA TÉRMICA, em nomes/kevlar - todos os 
dedos 200° C p/forno industrial - 35 cm 
comprimento 

PAR 32 

78.  

LUVA, de borracha, em látex resistente, 
palma antiderrapante, interior liso, 
comprimento não inferior a 30 cm, 
tamanhos P/ M/G/GG. Embalagem lacrada 
contendo 1(um) par de luvas, com os dados 
de identificação do produto e marca do 
fabricante.  

PAR 900 

79.  
LUVAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES - P/ 
MANUSEIO DE ALIMENTOS (PAR) 

PAR 167 

80.  MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½ - 30 METROS UND 92 

81.  
MARMITEX de alumínio, capacidade 130 ml, 
diâmetro 130 ml, altura 300 ml – caixa com 
100 unidades com tampa n°8. 

CX 30 

82.  
MARMITEX em polietileno, expandido EPS, 
capacidade M-50 com Tampa, Caixa com 
200 unidades 

CX 400 
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83.  MASCARA DESCARTAVEL – PACOTE 100 UN PCT 1.020 

84.  
MÁSCARA DUPLA C/ELÁSTICO -
DESCARTÁVEL - CX tipo suspenser C/ 100 
UNIDS 

CX 692 

85.  
MÁSCARA FILTRADORA PÁRA POEIRA, CX. 
com 50unid 

CX 63 

86.  MASCARA PFFI UND 75 

87.  
PÁ DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE LIXO 
DOMÉSTICO 

UND 217 

88.  PALHA DE AÇO UND 555 

89.  
PANO de chão, tipo saco, 100% algodão 
alvejado, dimensões 70x50 cm e peso 100gr, 
com variação de +/- 5% 

UND 1.600 

90.  

PANO, de copa, aberto, 100% algodão, 
alvejado, sem estampa, bordas com 
acabamento em overloque, alta absorção, 
dimensões 70 x 50 cm e peso 70 g, com 
variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 

UND 200 

91.  PAPEL ALUMÍNIO 0,45X7,5 m - 24X1 CX 45 

92.  
PAPEL TOALHA BRANCO PCT C/ 1.000 
FOLHAS  

PCT 800 

93.  PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X23 BRANCO FD 800 

94.  

PAPEL TOALHA, em rolo, folha dupla, 
picotada, não reciclado, dimensões 22,0 x 
20,0 cm, com variação de +/- 1 cm. 
Embalagem com 02 rolos BRANCO 

PCT 300 
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95.  

PAPEL HIGÊNICO, folha simples picotada, 
em rolo, alta absorção cor branca, 
dimensões de 10 cm x 30 m. A embalagem 
deverá conter a marca do fabricante e 
dimensões FARDO C/ 64 ROLOS. Bomp, 
Valor ou Personal. 

FD 1.200 

96.  PEDREX P/ LIMPEZA PROFISSIONAL CX 90 

97.  PESCA LARVAS UND 20 

98.  PORTA DETERGENTE UND 57 

99.  
PRATO DESCARTÁVEL - 15cm diâmetro - PCT 
c/10 

PCT 1.610 

100.  PRATO DESCARTÁVEL 210mm - PCT C/10 PCT 1.820 

101.  
PRATO PLASTICO PARA MERENDA ESCOLAR, 
pvc rígido. 

UND 
2.100 

 

102.  
PRATO PARA REFEIÇÃO. De vidro 
temperado, fundo transparente, liso. 
Medindo aproximadamente 23,5 cm 

UND 200 

103.  
PRENDEDOR DE ROUPA EM PLASTICO PCT 
com 12unid 

PCT 354 

104.  PROTETOR SOLAR FATOR 40 UND 292 

105.  RALO PARA PIA TELADO GRANDE UND 47 

106.  
Rastelo de plástico reforçado, cabo 
revestido. (Limpeza de Jardim) 

UND 175 

107.  RASTELO, EM AÇO COM REGULAGEM UND 120 

108.  REFIL DE PURIFICAÇÃO DE AGUA – FLEX  UND 75 

109.  REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA - IBBL UND 70 

110.  
REGULADOR COMPLETO PARA GÁS, EXCEL 
COM MANGUEIRA DE 125 CM 096,0 

UND 70 
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111.  
RODO 60 cm – 02 BORRACHAS – BASE DE 
PLASTICO E PLASTICO REVESTIDO EM 
PLASTICO. 

UND 565 

112.  
Rodo base de plástico, cabo revestido, 02 
borrachas, 50 cm 

UND 280 

113.  
RODO DE 1 METRO C/02 BORRACHAS, CABO 
DE MADEIRA 

UND 143 

114.  RODO P/ PIA  18 cm UND 50 

115.  

SABÃO EM BARRA, multiuso, para limpeza 
em geral, biodegradável, glicerinado, barra 
de 200 g. Embalagem com 5Unid, com nome 
do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade - CX c/ 50 barras. Minuano, Ypê ou 
Limpol. 

CX 378 

116.  

SABÃO EM PÓ, com tensoativo amiônico, 
tamponantes, coadjuvantes, sinegirtas, 
corantes, enzimas, branqueador óptico, 
essência, água, alvejante, carga e 
alquil.benzenosulfonato de sódio. 
Embalagem: CX com 1.000 g, com dados do 
fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e composição química. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Saúde. 
CX. C/ 20 UNID DE 1.000 GRAMAS. Tixan, 
Minuano ou Ariel. 

CX 538 

117.  
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - GL 05 
LITROS - PADRÃO ROSA GLK - registro na 
ANVISA 

GL 374 

118.  

SABONETE SÓLIDO, em barra, fragrância 
agradável. Embalagem: com 90 g, com 
dados do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e Registro no Ministério 
da Saúde. Lux, Palmolive ou Nivea. 

DZ 60 

119.  
SACO PLÁSTICO em polietileno p/alimentos 
- capacidade 3kg - BRANCA (Kg) 

KG 60 

120.  
SACO POLIETILENO– 20 litros 0,004 – 
VIRGEM  

KG 90 
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121.  
SACO POLIETILENO– 50 litros 0,004 – 
VIRGEM  

KG 150 

122.  

SACO, plástico para lixo, para 
acondicionamento de lixo orgânico, em 
resina termoplástica virgem ou reciclada, 
TAMANHO 90 X 92 cm, podendo variar +/- 
1,0 cm, na cor vermelha. Capacidade para 
mínimo de150 litros - Espessura de 8 micras’ 
- Embalagem: PCT com 100 Unid. 

PCT 200 

123.  

SACO, plástico para lixo, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares, 
classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 
1,0 cm, altura mínima de 105 cm, 
capacidade nominal para 100 litros, na cor 
preta. Embalagem: PCT  25x5. 

PCT 200 

124.  

SACO, plástico para lixo, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares, 
classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, largura 39 cm, podendo variar +/- 
1,0 cm, altura mínima de 58 cm, capacidade 
nominal para 15 litros, na cor preta. 
Embalagem: PCT  25x20. 

PCT 600 

125.  

SACO, plástico para lixo, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares, 
classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 
1,0 cm, altura mínima de 80cm, capacidade 
nominal para 30 litros, na cor preta. 
Embalagem: PCT 25x10. 

PCT 600 

126.  Sacola plástica virgem - 40x50 cm KG 35.035 

127.  Sacola plástica resistente virgem 50x70 cm UND 7.600 

128.  Sacola plástica virgem resistente 30x40 cm  UND 7.600 
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129.  
SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE PCT 
COM 100 UNIDADES 

PCT 700 

130.  
SAQUINHO PARA GELADINHO PCT COM 100 
UNIDADES 

PCT 450 

131.  
SAQUINHO PARA PIPOCA PACOTE COM 100 
UNIDADES 

PCT 800 

132.  SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG KG 30 

133.  SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL UND 148 

134.  
TOUCA DE REDE BRANCA, confeccionada em nylon, 
elástico costurado em overloque - PCT c/ 10 UNID. 

PCT 420 

135.  

TOUCA descartável, em polipropileno, gramatura de 
20 g/m2, elástico em toda volta, diâmetro mínimo de 
45 cm. Embalagem CX tipo dispense-box com 100 
unidade COR BRANCA 

PCT 176 

136.  Vasilhame de 280 ml tipo bisnaga UND 900 

137.  Vasilhame de 500 ml tipo bisnaga UND 900 

138.  Vasilhame embalagem de 1kg UND 930 

139.  VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, C/ CABO  UND 600 

140.  VASSOURA ESFREGAO UND 165 

141.  

VASSOURA, cerdas em piaçava, base retangular em 
madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em 
madeira comprimento 1100 mm, variação 
dimensional de +/- 5%. 

UND 285 

142.  
VASSOURA, em pelo, cabo e base em madeira, sendo 
a base retangular, comprimento mínimo de 25 cm e 
altura mínima da base de 3,0 cm. 

UND 306 

143.  
VASSOURÃO DE NYLON GARI COM CABO 
REFORÇADO 40/60 CM PARA VARRER PÓ OU 
SUJEIRAS, TAPA BURACO DE RUAS E OBRAS 

UND 92 

3.2. A apuração do objeto desta licitação obedecerá ao critério de julgamento tipo 

Menor Preço por item. 
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3.3. A empresa responsável pelos produtos que constituem o objeto da presente 

contratação terá um prazo de no máximo 10 (dez) dias, para serem executados e 

contemplarem o pleno atendimento das necessidades das Secretarias, através da 

Prefeitura Municipal de Buritis - MG. 

 

4.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Constitui obrigação da CONTRATADA: 

I - Entregar os produtos de acordo com as especificações, como: marca, validade, 
preços propostos na licitação e nas quantidades solicitadas; 

II - Retirar, transportar, reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do presente contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, bem como providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 24 
horas, contados da notificação pela organização. 

III - Responder pelas perdas, danos ou prejuízos que vierem causar à Contratante ou 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, independente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

IV - Manter durante toda a execução da ARP, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

V - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, 
trabalhistas e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato; 

VI - Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado pela Contratante, 
documentos que provem estar cumprindo as obrigações assumidas em especial, encargos 
trabalhistas, previdenciários, ficais e comerciais; 

VII - Entregar os produtos contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas 

condições, nas embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação. 

VIII - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos 

aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação; 

IX - Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, no prazo de garantia, qualquer material 

defeituoso que houver fornecido; 

X - Entregar os produtos acompanhados de Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica - DANFE; 
 
XI - Encaminhar via e-mail, cópia do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal 
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Eletrônica), Certidões de Regularidade Fiscal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas; 

XII - Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Buritis - MG e/ou 

a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 

obrigações assumidas; 

XIII - Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), 

fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se 

reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado 

mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do 

contrato; 

XIV - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, 

inclusive frete; 

XV - Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas tais como transporte, salários, 

alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações 

civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos 

serviços pertinente ao objeto deste Contrato, ficando ainda a CONTRATANTE, isenta de 

vínculo com os mesmos. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

I - Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA 

possa fornecer os produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 

II - Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao 

produto solicitado, observados os procedimentos do Sistema de Registro de Preços; 

III - Encaminhar a nota de empenho para a contratada; 
IV  - Indicar os locais onde os produtos serão entregues; 

V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

VI - Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da 

Administração especialmente designado para tanto; 

VII  - Efetuar o pagamento ao Contratado nos prazos e condições estipuladas neste 

Instrumento; 

VIII - Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de 
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execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de 

Referência; 

IX - Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste 

Termo de Referência. 

6. DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1. A Contratante poderá fiscalizar os produtos sempre que julgar necessário, através 

de técnico habilitado e devidamente credenciado, mediante solicitação, por escrito 

encaminhada a Prefeitura Municipal de Buritis - MG; 

6.2. A fiscalização e o acompanhamento dos produtos caberão a CONTRATANTE, 

através de servidor designado, com poderes para verificar a entrega de acordo com o 

especificado, advertir sobre falta de qualquer natureza, aplicar multas e demais 

penalidades a contratada. 

 
7. DAS CONDIÇÕES E PAGAMENTO 

7.1. Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA mensalmente, até 30 (trinta) 

dias da emissão e apresentação de Nota Fiscal, devidamente assinada; 

7.2. Ocorrendo qualquer discrepância entre as ordens de serviço o pagamento 

ocorrerá somente após o saneamento das irregularidades iniciando um novo prazo; 

7.3. Caso os produtos não sejam entregues no tempo estabelecido, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, não existindo nenhum acréscimo ao pagamento a ser 

efetuado pelo CONTRATANTE; 

7.4. O pagamento poderá ser realizado por transferência bancária, correndo as 

despesas bancárias por conta da CONTRATADA. 

8. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através 

de Termo Aditivo, de acordo de entendimento entre as partes.  

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, serão aplicadas 

as seguintes sanções da Lei 8.666/93, dos artigos: 
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Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou                             
prazos; 

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

IV - O atraso injustificado no início do serviço; 

V - A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no Termo de Referência e no contrato; 

VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do 
art. 67 desta Lei; 

IX - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

X - A supressão, por parte da Administração, serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

XI - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
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XII - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 

XIII - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução 
dos serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no Termo de Referência; 

XIV - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

XV – Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis.            

 Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVI do artigo anterior; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação; 

§ 1o  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

§ 2o  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVI do artigo anterior, sem que 
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - Devolução de garantia; 

II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - Pagamento do custo da desmobilização. 
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§ 5o  Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei: 

I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração; 

II - Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 
V do art. 58 desta Lei; 

III - Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos; 

IV - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

§ 1o  A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

§ 2o  É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

§ 3o  Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso. 

§ 4o  A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contratado. 
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§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias a abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.            

 Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 
Lei: 

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
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II - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

10. DAS CONDIÇOES GERAIS 

 

10.1. A Prefeitura de Buritis e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico 

financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, 

por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou 

diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de 

preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral; 

I) A Prefeitura de Buritis reserva para si o direito de não aceitar nem receber 

qualquer serviço/equipamento/matérias em desacordo com o previsto neste Termo de 

Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu 

objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 59, 77 e 

seguintes da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da 

mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas. 

II) Qualquer tolerância por parte da Prefeitura de Buritis, no que tange ao 

cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese 

alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno 

vigor todas as condições do ajuste e podendo a Prefeitura de Buritis através das 

Secretarias Municipais exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

III) A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia 

ou de responsabilidade entre a Prefeitura de Buritis e a Contratada para a execução do 

objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou 

encargos, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de 

caráter securitário ou qualquer outra. 

IV) A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer 

encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, de forma direta ou indireta à Prefeitura de Buritis, produzidos em decorrência 

da execução do objeto do contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao 

Tribunal o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 

prejuízos. 

V) A CONTRATADA guardará sigilo sobre dados, informações ou documentos 

fornecidos pela Prefeitura de Buritis ou obtidos em razão da execução do objeto 
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contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a 

vigência do ajuste e mesmo após o seu término. 

VI) Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos 

obtidos ou elaborados pelo Contratado durante a execução do objeto contratual serão de 

exclusiva propriedade da Prefeitura Municipal de Buritis, não podendo ser utilizados, 

divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa 

autorização da Prefeitura Municipal de Buritis, sob pena de responsabilização 

administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação; 
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ANEXO II 

MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 
 

Declaro para os devidos fins que a empresa 

__________________________________________________ inscrita no CNPJ nº 

________________________________________, sediada na 

__________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr. 

(a)_____________________________________________ portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ______________________________ CPF nº 

______________________________ DECLARA, sob as penas da lei que: 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 
habitação;  

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 
9.854/99;  

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo 
Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso X, 
da Lei Complementar N.º 64/90); 

4. Que aceita todas as exigências contidas no edital, bem como se submete a todas as 
propostas estatuídos na Lei 8.666/93 e suas alterações; 

 

5. Que não se encontra em processo de Falência ou Concordata, e que até a presente data 

não existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

6. Que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos 
declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no certame em epígrafe. 

 
 

_______________, _____de____________de 2021. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

________________________________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste 

ato representada pelo (a) Sr(a) _________________________________, portador da 

cédula de identidade RG _________________, residente e domiciliado na 

_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, detentor 

de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins 

licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de 

identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 

________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante 

Prefeitura de Buritis, no Pregão Presencial nº 004/2020, podendo assim retirar editais, 

propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda 

assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 

compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel 

cumprimento do presente mandato. 

 

 

________________, _____ de ____________ de 2021. 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 

Outorgado 
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ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG, com sede na Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro 

Centro, na cidade de Buritis - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.125.146/0001-29, neste 

ato representada pelo Sr. Sérgio Augusto Vieira da Silva, Pregoeiro Titular, nomeado pela  

portaria nº 1103 de 22 de fevereiro de 2021,  inscrito no CPF sob o nº 046.391.951-33, 

portador da Carteira de Identidade nº MG-21.107.076, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 

XXX/2021 publicada no DOE de ___/_____/2021,  processo administrativo n.º 132/2021, 

RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 

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

na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de 

Materiais de Limpeza, constantes nos itens numerados de 01 a 143 do Termo de 

Referência, anexo I do edital de Pregão nº 039/2021, que é parte integrante desta 

Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem no 

relatório anexo. 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

publicação no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
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4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

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

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor 

(es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) 

para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 

à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 
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4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro 

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

 

Buritis - MG,______ de __________ de 2021. 

 

Pregoeiro: _____________________________________________________________  

Empresas: _____________________________________________________________  


