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MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Diretoria de Licitações 
                                                                                                                                                                bac 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2020 – PROCESSO N° 080/2020 

 

TIPO DE LICITAÇÃO – MENOR PREÇO – REGISTRO DE PREÇOS 

 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI 

 

Pregoeiro:   Simone Rodrigues da Costa  

 

Equipe de apoio: Maria Aparecida Eugênia 

   Paulo Sérgio Rangel 

 

  O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, com 

sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação para o registro de preços do objeto informado na cláusula 2 

deste Edital, cuja direção e julgamento serão realizados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio designados 

pelas Portarias 21.494/2020 e 21.806/2020, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação – INTERNET, em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e 

modificações posteriores, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, modificada pela Lei 

Complementar 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Lei Municipal 4.239/2009, os Decretos 

Municipais nº 7.660/2014 e 7.673/2014, e as condições deste instrumento convocatório. 

    

- Início do recebimento das propostas: 15/12/2020, às 10:00 horas. 

- Fim do recebimento das propostas: 13/01/2021, às 13:00 horas. 

- Abertura das propostas: 13/01/2021, às 13:00 horas. 

- Início do Pregão: 13/01/2021, às 14:00 horas. 

 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações” 

 

- Formalização de Consultas: Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, preferencialmente por meio eletrônico via internet, no endereço www.bll.org.br. 

- Referência de tempo: para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília/DF. 

- Impugnação/Remessa de documentos e informações: www.bll.org.br. 

 

Compõem este Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

- Anexo 01 – Descrição do objeto; 

- Anexo 02 – Relação de documentos exigidos para habilitação; 

- Anexo 03 – Modelo de declarações diversas; 

- Anexo 04 – Modelo de proposta comercial; 

- Anexo 05 – Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP/MEI; 

- Anexo 06 – Termo de adesão ao sistema de pregão eletrônico da BLL do Brasil; 

- Anexo 07 – Termo de indicação de operadores. 

- Anexo 08 – Minuta da Ata e do Contrato. 
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LICITAÇÃO DIFERENCIADA 

PARA OS LOTES 16, 27, 29, 49, 53 e 67 – Cota principal para participação de qualquer interessado 

cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado e que atender às condições de participação e 

habilitação estabelecidas neste edital.  

 

PARA OS LOTES 103, 104, 105, 106, 107 e 108 - Cota reservada para participação exclusiva para 

Microempresas, Micro Empreendedor Individual - MEI e Empresas de Pequeno Porte, qualificadas 

como tais nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, com alterações da Lei Complementar 

147/2014. 

 

PARA OS DEMAIS LOTES – Participação exclusiva para Microempresas, Micro Empreendedor 

Individual – MEI e Empresas de Pequeno Porte, qualificadas como tais nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006, com alterações da Lei Complementar 147/2014. 

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  1.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de 

Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de 

pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do 

Artigo 2° da Lei 10.520/2002. 

  1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Município de BARBACENA/MG, 

denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 

para o aplicativo “BLL Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil (www.bll.org.br) . 

   

2 – OBJETO 

2.1 – O objeto da presente licitação é o registro de preço visando a aquisição de materiais de 

limpeza e higiene para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, Secretaria 

Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

– SEPLAN, Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana – SETRAM, Secretaria Municipal de 

Obras Públicas – SEMOP e Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, conforme Edital, Minuta 

de Ata de Registro de Preços e de Contrato e demais Anexos, partes integrantes deste edital. 

2.2 – A licitação será na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lote. 

2.3 – A Ata de Registros de Preços vigerá por um prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

da sua assinatura. 

2.4 – A existência de preços registrados não obriga o Município a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições, hipótese em que o beneficiário do Registro terá preferência, nos 

termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93 e art. 15º do Decreto Municipal nº 7.660/2014. 

 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 3.1 – A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

10.301.0002.2.025 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (94) – Fonte 159 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (95) – Fonte 155 

10.302.0003.2.008 – MANUTENÇÃO DO CEREST 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (173) – Fonte 159 

10.302.0003.2.642 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
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 3.3.90.30 – Material de Consumo (258) – Fonte 159 

10.304.0004.2.009 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (303) – Fonte 159 

10.304.0004.2.010 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (321) – Fonte 102 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (322) – Fonte 159 

12.361.0015.2.203 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (113) – Fonte 101 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (116) – Fonte 147 

12.365.0014.2.080 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (159) – Fonte 101 

12.365.0014.2.135 – MANUTENÇÃO DAS CRECHES 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (180) – Fonte 101 

12.366.0016.2.081 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (214) – Fonte 101 

12.367.0036.2.221 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (235) – Fonte 101 

17.512.0018.2.161 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS. 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (420) – Fonte 100 

04.122.0011.2.301 – MANUTENÇÃO DA SEPLAN 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (435) – Fonte 100 

04.122.0011.2.672 – MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BARBACENA 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (591) – Fonte 100 

08.224.0059.2.318 – MANUTENÇÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (818) – Fonte 129 

 

4 – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

  4.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para o 

credenciamento junto ao provedor do sistema para participação na licitação, bem como o 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa. 

 

5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 5.1 – Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no país, desde que seu objetivo social seja 

compatível com o objeto licitado e atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus 

Anexos. 

 5.1.1 – Poderão participar da “COTA PRINCIPAL”, todos os interessados que preencham os 

requisitos do edital – Anexo 02; 

 5.1.2 – Para a “COTA RESERVADA” e “COTA EXCLUSIVA” poderão participar somente as 

empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Microempresário Individual – MEI, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147/2014, não obstando sua participação na “COTA PRINCIPAL” – Anexo 

01. 

 5.1.3 – Se a ME, MEI ou EPP vencer a “cota reservada” e a “cota principal” e houver diferença 

de preço apresentado entre as duas cotas, a contratação ocorrerá pelo menor preço; 

 5.1.4 – Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
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pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme previsão do Art. 8º § 2º, Decreto 

Federal 8.538/2015. 

 5.2 – As Microempresas, MEIs ou Empresas de Pequeno Porte, além da apresentação da 

declaração constante no Anexo 05 para fins de habilitação, deverão, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na proposta de preço (anexo 04) o seu 

regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar 123/2006). 

 5.3 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

juntamente com a proposta (Anexo 04); 

 5.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente. 

  5.5 – Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou 

através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: 

(041) 3042-9909 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta (Anexo 04) e início do 

Pregão. 

 5.6 – A participação no Pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), devendo cumprir as 

exigências do edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou 

indireta) no Pregão, conforme modelo do Anexo 06. 

 b) inserção no sistema do valor inicial de cada lote do objeto licitado e a respectiva marca do 

produto. 

 5.7 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 

utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade, 

nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

 

 6 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

  6.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME: 

 6.1.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que 

terá, em especial, as seguintes atribuições: 

  a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

  b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

  c) abrir as propostas de preços; 

  d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

 e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

 f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

 g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) declarar o vencedor; 

 i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

  j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

  k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

  6.2 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL 
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   6.2.1 – As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear através do Termo de 

Credenciamento, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para 

formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  

  6.2.2 – A licitante deverá manifestar no campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

  6.2.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço 

e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa. 

  6.2.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil; 

  6.2.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações 

e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros; 

  6.2.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

 6.2.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

             6.3 – PARTICIPAÇÃO 

  6.3.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

 6.3.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

  6.3.3 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 

pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.org.br. 

 6.3.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

 6.4 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

  6.4.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade 

das propostas.  

 6.4.2 – Serão desclassificadas as propostas: 

 a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas neste edital; 

 b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam sua identificação. 

  6.4.3 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

   6.4.4 – O participante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, 

desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote; 

6.4.4.1 – O lance ofertado é irretratável; 

  6.4.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 
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  6.4.6 – Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes; 

  6.4.7 – No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos 

atos realizados;  

  6.4.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-

mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

  6.4.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. 

O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 30 (trinta) segundos a 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos 

lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO). 

 6.4.10 – O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da 

proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 6.4.11 – O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de menor 

preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 6.4.12 – Os documentos relativos à habilitação juntamente com a proposta escrita, com os 

preços oferecidos após a etapa de lances, deverão ser encaminhados através do e-mail 

licitacao@barbacena.mg.gov.br, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar do encerramento dos 

lances, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para Diretoria de Licitações, Rua Baronesa 

Maria Rosa, 378, Bairro Boa Morte – CEP 36.201-002, Barbacena/MG, aos cuidados do(a) 

Pregoeiro(a). 

 6.4.12.1 – O comprovante de postagem deverá ser enviado, por e-mail 

(licitacao@barbacena.mg.gov.br) no mesmo dia da postagem, para fins de comprovação do 

cumprimento do prazo acima estabelecido. 

 6.4.12.2 – As ME, EPP e MEI deverão apresentar a documentação na forma do Decreto 

Federal 8.538/2015.  

 6.4.12.3 – As empresas que tiverem assinatura digital na proposta e todos os documentos 

autenticados digitalmente ficam dispensadas do envio dos originais pelo correio; 

 6.4.13 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido, acarretará sanções previstas na cláusula sanções deste Edital, podendo o(a) 

Pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 

 6.4.14 – Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o 

solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo para manifestação de intenção 

de interposição de recurso; 

 6.4.15 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

Também nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço 

melhor; 

  6.4.16 – Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a proposta 

de menor preço e valor estimado para a contratação; 
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  6.4.17 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 

ao autor da proposta ou lance de menor preço; 

  

7 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

  7.1 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

  7.2 – No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, serem observadas as 

especificações constantes do Anexo 01, conter as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS, MODELO (no que 

couber) e VALOR do produto ofertado. 

 7.3 – Sendo a licitante ME, EPP, MEI ou empresa de pequeno porte será necessária a 

informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado 

nessa situação não utilizar os benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme 

estabelece a Lei Complementar 123/2006. 

 7.4 – O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas no Anexo 01; 

  7.5 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão; em caso de ausência ou divergência dessa informação, prevalecerá a estabelecida 

no edital.  

 

8 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

   8.1 – Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE observado o 

prazo para execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais 

condições definidas neste Edital; 

  8.2 - O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após 

negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor preço; 

 8.3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

  8.4 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

9 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E MODIFICAÇÕES POSTERIORES  

  9.1 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 

4.239/2009, será procedido o seguinte: 

9.2 - A ME, EPP e MEI melhor classificada será convocada para apresentar a nova proposta 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais licitantes 

que se enquadrarem na hipótese de ME – EPP - MEI; 

9.3 - Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as 

remanescentes que se enquadrem como ME – EPP - MEI na ordem classificatória, para o exercício dos 

direitos trazidos pela Lei Complementar nº 123/06 E Lei Municipal nº 4.239/2009; 

9.4 - No caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas ME – EPP - MEI, que se 

encontrem na situação descrita no item referente ao Empate, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a oferta;  

9.5 - O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, superada 

a fase de lances, não tiver sido apresentada por ME, EPP e MEI; 
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9.6 - Neste momento, o Pregoeiro verificando que há licitante na condição de ME – EPP - MEI, 

em caso positivo, indaga-la-á sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas pela Lei 

Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009; 

9.7 – A licitante devidamente enquadrada como ME, EPP e MEI, em conformidade com a Lei 

Complementar nº 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, nos termos 

do Decreto Federal nº 8538/15;  

9.8 – Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis uma única vez, por igual período, 

desde que solicitado, por escrito, pela licitante, e a critério da Administração Pública;  

 9.9 – A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior, implicará em 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pela cláusula SANÇÕES 

do edital e Lei nº 8.666/93. 

 

10 – PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTAÇÃO 

10.1 – A Empresa vencedora, deverá enviar ao(à) Pregoeiro(a), juntamente com a 

documentação de habilitação, a Proposta de Preços escrita (ANEXO 04), com a especificação 

completa conforme Anexo 01 e com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos 

documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo 

Razão Social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual e/ou Municipal, 

endereço completo, número de telefone, número de agência e conta bancária, nos termos da cláusula 

6.4.12.  

 10.2 – A PROPOSTA ESCRITA deverá conter: 

  10.2.1 Preço unitário e total do lote, em algarismos, em moeda corrente do país, estando nele 

inclusas despesas, impostos, taxas, frete e demais encargos;  

  10.2.2 O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura das propostas virtuais. Em caso de ausência ou divergência desta informação, 

prevalecerá a estabelecida no edital. 

  10.2.3 Especificação completa do produto oferecido, incluindo marca e modelo (no que 

couber), com as informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, no mínimo conforme 

descrito no Anexo 01, deste Edital; 

 10.2.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 10.3– Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 

oferecer(em) o MENOR PREÇO POR LOTE; 

10.4 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 

encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 

  10.5 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor; 

 10.6 – Serão rejeitadas as propostas que contenham mais de 02 (duas) casas decimais em 

seus valores unitários; sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) que 

permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; contiverem qualquer limitação ou condição 

substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por 

decisão do(a) Pregoeiro(a); 

   10.7 – Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá o de 

menor valor. 

 10.8 - Os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverão ser apresentados conforme Anexo 

02. 

 10.8.1– Não serão aceitos documentos emitidos após a data da sessão pública do pregão. 
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 10.8.2 - A habilitação das proponentes será verificada por meio do SICAF, ou CRC emitido pelo 

Município de Barbacena com certidões atualizadas, e nos documentos por eles abrangidos conforme 

Anexo 02, para os que não possuem cadastro a fim de comprovar a regularidade de situação do autor 

da proposta, avaliada na forma da Lei 8.666/93. 

  10.8.2.1 -. O Registro no SICAF ou CRC deve ser anterior a realização do pregão.       

 10.8.3 - As ME, EPP e MEI deverão apresentar a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, na forma do art. 4º do Decreto Federal 8.538/2015. 

 10.9 – A licitante vencedora deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove execução pertinente e compatível 

(capacidade de fornecimento) com o objeto licitado. 

  

11 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

11.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, qualquer pessoa que não se 

manifestar até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão do Pregão, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que o viciaram, direta e 

preferencialmente na plataforma da BLL www.bll.org.br.  

  11.1.1 – Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, antes da data de abertura da Sessão do Pregão. 

11.2 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

11.3 – Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova 

data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes 

da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços. 

11.4 - 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 úteis 

para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 11.5 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro que, não reconsiderando sua decisão o fará 

subir ao Chefe do Executivo, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

 11.6 – O recurso deverá ser apresentado, no prazo estipulado neste edital, e deverá ser 

elaborado direta e preferencialmente na plataforma da BLL (www.bll.org.br). 

 11.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto ao resultado do certame, 

importará decadência do direito de recurso. 

11.8 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

  11.9 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 

bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, ficando 

o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. Não será aceito o 

Recurso, cujas razões não estejam relacionadas àquelas manifestadas na intenção de recorrer. 

11.10 – O Recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.11 - Decididos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a 

contratação. 
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12 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 12.1 – A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com as necessidades futuras e 

eventuais da contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da 

Autorização de Fornecimento. 

 12.1.1 – Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado à Rua Olegário 

Maciel, 355-A, CEP 36.200-082, bairro Centro, Barbacena/MG, de segunda a sexta-feira 

obrigatoriamente, dentro do horário comercial, de 08h às 16h, telefone (32) 3339-2014, considerando 

que toda a conferência provisória do material a ser entregue acontecerá neste momento.  

 12.1.2 – Os custos com a entrega dos produtos serão de responsabilidade exclusiva da 

contratada/fornecedora, sendo certo que a entrega deverá ser realizada nas condições e 

especificações constantes da Autorização de Fornecimento, encaminhada pelo setor competente, 

respeitando as características de cada item, bem como a carga e descarga do material são de 

responsabilidade da empresa, inclusive com pessoal específico. 

 12.2 – Os objetos deverão ser entregues em conformidade com as especificações dos padrões 

de qualidade e aprovação do INMETRO, bem como atender as normas técnicas das reguladoras e da 

ABNT. 

 12.3 – Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens adequadas para 

proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a origem até o destino da entrega: 

embalagens devidamente fechadas, apropriadas ao transporte e armazenamento, devendo constar, no 

mínimo, a descrição de cada item, incluindo, marca, data de fabricação e validade. 

 12.4 – A aceitabilidade dos produtos estará condicionada à perfeita apresentação da 

embalagem, rótulo, preservação do conteúdo, forma e especificações do produto constantes do edital. 

 12.4.1 – Serão rejeitados os produtos que se encontrarem em embalagens (sacos, latas, potes, 

etc.) violadas, enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, ou que apresentarem vazamentos ou 

quaisquer outros sinais de alteração dos itens que os tornem impróprios ao fim que se destinam; 

 12.5 – A vencedora do certame será, obrigatoriamente, a fornecedora dos produtos 

registrados/contratados, sendo vedada a transferência e/ou subcontratação a qualquer título, sem a 

prévia e expressa concordância do Contratante. 

 12.6 – A contratada deverá observar para fins de Prazo de validade dos produtos, o que está 

especificado em seu respectivo descritivo. Para os itens que não possuem validade definida no 

descritivo, deverá ser observado o prazo mínimo de 12 (doze) meses na validade dos produtos, exceto 

para a água sanitária, que deverá atender o prazo de 06 (seis) meses de validade. Em todos os casos 

anteriores, o prazo deve ser contado a partir da data de entrega. 

 12.7 – O licitante vencedor da fase de lances deverá apresentar a amostra dos produtos 

descritos no Anexo I, que serão analisados pela Diretoria de Logística da Prefeitura Municipal de 

Barbacena. 

 12.7.1 – A comprovação do envio das amostras (Documento de recolhimento por 

transportadora, Documento de postagem nos Correios ou documento similar) ou o Efetivo envio 

realizado pela empresa com meios próprios, deverá ser realizado no mesmo prazo de envio da 

documentação ao pregoeiro, a saber: Prazo máximo de 02 dias úteis e envio da referida comprovação 

à Diretoria de Licitações pelo e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br. 

 12.7.2 – As amostras deverão ser remetidas ao Almoxarifado Central situado à Rua Olegário 

Maciel, 355 A, Centro – Barbacena - MG, de segunda-feira a sexta-feira obrigatoriamente, durante o 

horário comercial entre 08h00min às 17h00min, telefone (32) 3339-2014.  

 12.7.3 – As amostras deverão estar dentro do prazo de validade e devidamente identificadas, 

preferencialmente com etiquetas autocolantes, constando o nome da empresa e o número do lote a 

que se referem;  

 12.7.4 – As amostras apresentadas para análise deverão ser definitivas, não sendo permitido 

fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital;  



    11 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Diretoria de Licitações 
                                                                                                                                                                bac 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

 12.7.5 – Quando não houver descrições suficientes nas embalagens dos produtos, a licitante 

poderá apresentar manuais, catálogos e/ou prospectos das amostras, com as respectivas 

especificações técnicas fornecidas pelo fabricante de cada produto;  

 12.7.6 – Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, manuseados, 

desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimentos nas peças. Caso o licitante demonstre 

interesse prévio, serão devolvidos no estado em que se encontrar ao final da avaliação técnica, ficando 

a cargo da empresa os trâmites para o recolhimento do produto, senão não serão devolvidos;  

 12.7.7 – Para facilitar a análise, os licitantes vencedores deverão enviar também as Fichas 

Técnicas de cada produto, sendo a Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos 

(FISPQ) obrigatória, quando aplicável à amostra pedida; 

 12.8 – Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 

desta contratação será realizado da seguinte forma: 

 a) Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações;  

 b) Definitivamente, após verificação quantitativa e qualitativa do item e avaliação, com a sua 

consequente aceitação, efetuada pela Comissão de Recebimento legalmente instituída; 

 12.9 – O recebimento definitivo dar-se-á até 10 (dez) dias úteis da entrega:  

 a) Após verificação física que constate a integridade do item;  

 b) Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes neste 

Termo de Referência; 

 c) Após avaliação do objeto;  

 12.9.1 – Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento 

Definitivo, assinado por Comissão designada que poderá ser substituído pelo devido ateste da referida 

comissão em nota fiscal. 

 12.10 – O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele 

relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes 

condições:  

       a) Objeto de acordo com a Especificação Técnica contida neste Edital e na Proposta Comercial 

vencedora; 

 b) Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho (e/ou Autorização 

de Fornecimento - AF);  

 c) Entrega no prazo, local e horários previstos no Edital; 

 12.11 – Qualquer divergência nas condições de apresentação do item no momento da entrega 

que venha a trazer danos ou defeito, que apresentar vício de qualidade ou impropriedade para o uso, 

ou que estiver fora das especificações contidas na proposta de preços e nas determinações definidas 

neste Edital, o servidor responsável pelo recebimento terá autonomia para recusar o item parcial ou 

totalmente, conforme o caso; 

 12.12 – No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido, será lavrado 

Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo a entrega ser devidamente 

corrigida.  

 12.13 – A empresa será responsável pela retirada do item não aceito e o envio do item correto 

dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da notificação da Diretoria de Logística da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN; 

 12.14 – Os produtos/materiais, que apresentarem qualquer tipo de defeito, apresentar vício de 

qualidade ou impropriedade para o uso, ou que estiver fora das especificações contidas na proposta de 

preços e nas determinações definidas neste Edital, serão recusados parcial ou totalmente, conforme o 

caso, e a licitante vencedora será obrigada a substituí-los dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis a partir 

da notificação formal da Diretoria de Logística da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - 

SEPLAN; 
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 12.15 – Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo 

em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital e neste Instrumento. 

 

13– PAGAMENTO E PREÇO 

13.1 - O valor máximo definido para o presente processo licitatório é de R$1.827.434,27 (um 

milhão, oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). O 

preço máximo aceitável por lote encontra-se discriminado no Anexo 01. 

           13.2 – O pagamento será feito da seguinte forma: 

 13.2.1 – Para os fornecimentos realizados para o Fundo Municipal de Saúde – FMS/ 

Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, o pagamento da despesa obedecerá aos artigos 5º e 54 da 

Lei 8.666/1993, e artigo 63 da Lei 4.320/64, e será feito em até 05 (cinco) dias do mês, após solicitação 

de empenho, liquidação pelo Gestor(a) do contrato, atesto da área solicitante e pedido de pagamento. 

O prazo será considerado após o recebimento de cada processo de pagamento devidamente aprovado 

pela Chefia de Controle Interno do FMS. 

13.2.2 – Para os fornecimentos realizados para as demais secretarias, os pagamentos 

serão mensais, até dia 20 (vinte) de cada mês subsequente ao do efetivo fornecimento e mediante 

completa instrução de processos junto à Diretoria de Administração Financeira/Tesouraria da SEFAZ. 

Os prazos são considerados após o recebimento de cada Processo de Pagamento devidamente 

aprovado pela Controladoria Geral – Agente SEFAZ. 

13.2.3 – O pagamento será efetuado pela Contratante, à licitante vencedora, através de 

depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso a 

licitante vencedora não seja correntista deste estabelecimento bancário, o pagamento será realizado 

por ordem de pagamento através daquele banco. 

13.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para pagamento 

será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

13.4 – Não será pago produto fornecido, nem serviço executado, em desacordo com as 

especificações deste Edital. 

13.5 – A contratada apresentará na SESAP, os originais das certidões negativas de débitos das 

fazendas Públicas Municipais, Estadual e Federal, bem como ISSQN e CNDT todas válidas e 

regulares. 

 

14 – REEQUILÍBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO 

 14.1 – Os valores constantes da Ata de Registro de Preços e do Contrato poderão ser revistos 

em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 

dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 

8.666, de 1993. 

 14.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de 

demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

 14.1.2 – Independentemente de solicitação feita pelo fornecedor, o Órgão                                                                                                                                      

Gerenciador poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os 

parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 

redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado 

será válido a partir da publicação no diário Oficial do Município de Barbacena.  

 14.2 – Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as 

condições de pagamento fixadas neste edital. 
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 14.3 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado; 

 14.3.1 – Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

 14.3.2 – A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 14.4 – Quando o preço de mercado se tornar superior ao registrado e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 14.4.1 – 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; 

 14.4.2 – Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 14.5 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

15 – REAJUSTE 

 15.1 – Os valores constantes do contrato oriundo da presente licitação poderão ser reajustados 

mediante solicitação da parte interessada, de acordo com o índice publicado pela Fundação Getulio 

Vargas que represente o menor  valor acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 

65, § 8º da Lei 8.666/93. 

 15.1.1 – A periodicidade do contrato será contada a partir da data limite para apresentação da 

proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

            15.2 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas nas 

Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

 

16 – CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

16.1 – Após a homologação desta licitação, a empresa vencedora assinará Contrato e Ata de 

Registro de Preços, junto ao Município de Barbacena, que incluirá as condições estabelecidas neste 

edital, Minuta de Contrato, Minuta da Ata de Registro de Preços e nos demais Anexos, além de outras 

fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado. 

16.2 – A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

comunicação, para assinatura do Contrato e Ata de Registro de Preços.  

16.3 – Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, o Município de Barbacena 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação. 

16.4 – A licitante deverá manter, durante toda a vigência do Contrato e Ata de Registro de 

Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração 

que possa comprometer a manutenção do contrato. 

16.5 – A validade da Ata de Registro de Preços/Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da 

assinatura. 
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17 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 17.1 – Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

 17.2 – Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da Ata, para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão; 

 17.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 17.4 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

17.5 – O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 

na totalidade e independente do número de órgãos não participantes que aderirem: 

17.5.1 – ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para 

o órgão gerenciador e órgãos participantes, no caso de bens e serviços; 

17.5.2 – ao triplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, no caso de obras e serviços de engenharia; 

17.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata; 

17.7 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

princípio do contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador; 

 17.8 – É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à Ata 

de Registro de Preços. 

 

18 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

18.1 – Após assinatura do contrato, o município emitirá Requisição de Empenho e Autorização 

de Fornecimento, visando a execução do objeto licitado, de acordo com as Condições de Execução. 

 18.2 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, com o FGTS, com o INSS, CNDT e ISSQN. 

 18.3 – A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo 

estabelecido, sujeitá-lo-á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das sanções administrativas 

deste Edital. 

18.4 – A Autorização de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pelo 

Município nas seguintes hipóteses: 

 a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma 

das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e alterações. 

 b) Bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da contratante, após 

acordo entre as partes. 

 c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
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19 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 19.1 – Atender à correta especificação dos produtos e as demais disposições da Lei Federal nº 

8.666/93 e posteriores. 

 19.2 - Fornecer o material requisitado na forma e condições fixadas no presente edital, após 

recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo setor competente. 

 19.3 – Comunicar formalmente à Contratante, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento da entrega, mediante comprovação. 

 19.4 – Aguardar, ou manter um responsável a representá-la, durante a conferência dos 

produtos no ato do recebimento. 

  19.5 – Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos itens fornecidos, bem como 

observar rigorosamente a regulamentação e as especificações técnicas, aplicáveis a cada caso, 

executando todo o fornecimento com esmero e perfeição. 

 19.6 – Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades referentes ao 

fornecimento dos produtos. 

 19.7 – Permitir e facilitar a fiscalização da contratante, devendo prestar todos os 

esclarecimentos solicitados. 

 19.8 - Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções, quando 

recusar-se, injustificadamente, a realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido. 

 19.9 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, obrigações assumidas, bem como manter em 

dia as obrigações sociais e salários dos empregados, as normas de segurança, medicina e higiene do 

trabalho. 

 19.10 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

19.11 – Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

o acompanhamento pela Administração. 

19.12 – Executar o contratado, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, bem como as 

instruções especificadas e detalhes fornecidos ou ditados pelo município, quando assim se fizer 

necessário. 

19.13 – Comunicar formalmente a Contratante os motivos que impossibilitem o seu 

cumprimento, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a entrega, mediante 

comprovação; 

19.14 – A Contratada se obriga a manter durante toda a vigência contratual, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

19.15 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao Município de Barbacena/MG e/ou terceiros, 

durante as atividades relacionadas ao objeto do presente certame. 

19.16 – Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 

quando em serviço, ou pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Barbacena ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais. 

19.17 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

19.18 – Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadores de segurança, Medicina e 

Higiene do Trabalho. 
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20 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

20.1 – Publicar o extrato de contrato, fiscalizar a execução, avaliar a fiel observância do que foi 

pactuado, através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento do 

objeto, registrando em relatório as deficiências porventura existentes, notificando a empresa e 

determinando prazo para a regularização das falhas observadas. 

20.2 – Atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos itens por meio do Fiscal de 

Contrato/Ata, quando estiver de acordo com as exigências do edital, seus anexos e do contrato.  

  20.3 – Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada no Contrato, 

referentes às Notas Fiscais/faturas atestadas quanto à efetiva entrega do objeto do Contrato, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas. 

 20.4 – Prestar informações e esclarecimentos necessários que possam a ser solicitados pela 

Contratada, para a perfeita execução do contrato. 

20.5 – Informar à Autoridade Superior a ocorrência de fato irregular cometido pelo contratado. 

20.6 – Solicitar por escrito ou outro meio de comunicação oficial (por exemplo, e-mail), durante 

o período de recebimento ou na vigência do prazo de garantia (quando couber), a substituição dos 

materiais que apresentarem defeito ou não estiverem de acordo com a proposta. 

 

21 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 21.1 – O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 3 

(três)  dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 

 21.1.1 – Pelo Município quando: 

 a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 

 b) O fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o instrumento contratual decorrente do 

Registro de Preços; 

 c) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de instrumento contratual decorrente do 

Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações 

posteriores; 

 d) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se apresentar 

superior ao praticado no mercado; 

 e) O fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 f) O fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93, 

ou o art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 

 g) Nos casos das letras “a, e, f” o cancelamento será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

 h) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 

78 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 

  21.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 

Preços. 

  21.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 

gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

  21.3 – A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no 

inciso I do item 1 desta cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 

  21.4 – No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Barbacena, considerando-se 

cancelado o registro do fornecedor a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 

  21.5 – A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 

preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final 
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do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado o 

Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso não aceitas as 

razões do pedido. 

           21.6 – Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a 

aquisição do objeto constante do registro de preços. 

 

22 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

  22.1 – A gestão e a fiscalização do Contrato serão acometidos aos servidores Tadeu José 

Gomes - Diretor de Programas Sociais, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEMAS, Willian de Oliveira Faria – Diretor de Logística, no âmbito das Secretarias Municipais de 

Educação, Deporto e Cultura - SEDEC, Planejamento e Gestão – SEPLAN, Trânsito e Mobilidade 

Urbana – SETRAM e Obras Públicas – SEMOP e Emerentino José Antônio Júnior - Chefia de 

Almoxarifado da Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP/FMS.  

 22.2 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência não implica co-responsabilidade do 

Município ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais). 

 

23 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 – A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de 

habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos (art. 

7º da Lei Federal 10.520/2002), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

23.2 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a 

execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido a prévia defesa, à 

aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações 

posteriores. 

 a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias 

medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado 

descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, ou 

desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato. 

 b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 

estipulados, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos 

incisos III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou 

instrumento equivalente; 

 c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem 

como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

 d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, 

destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse 

público de difícil reversão. 

23.3 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 

exceder a 2 (dois) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e 

o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade; 
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23.4 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de 

participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles 

celebrar contratos; 

23.5 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Chefe do 

Executivo, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da abertura de vistas; 

23.6 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação 

punida. 

23.7 – A multa prevista nesta cláusula será: 

I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento 

dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos prazos 

fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos 

quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, calculada 

sobre a parcela em atraso. O Município, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor 

correspondente à parcela não executada; 

  IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 

comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da 

Administração Municipal, pelo prazo legal, observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

 23.8 – O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido 

assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento 

devido pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 

 23.9 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 

convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas 

nesta cláusula, deverá ser recolhido junto à Tesouraria da SEFAZ, através de Guia de Recolhimento, 

no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos incisos I, II e III do item 7 

desta cláusula; 

 23.10 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 

ativa, para cobrança judicial. 

 23.11 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 

eximem a contratada da plena execução do contrato. 

 23.12 – Se a contratada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de 

cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a 

alteração dos prazos pretendidos. 

 23.13 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a 

aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade 

do fato. 

 

24 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 24.1 – A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de 

todas as disposições contidas neste edital. 
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 24.2 – É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 24.3 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos 

documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão, para a realização de diligências e 

marcará nova data para sua continuidade ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 24.4 – O Pregoeiro, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de servidores do Município de Barbacena, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a 

ela, para orientar-se na decisão. 

 24.5 – Estará ressalvado ao Município, por despacho motivado do Prefeito, devidamente 

fundamentado, revogar a presente licitação de acordo com a legislação em vigor; 

 24.6 – Fica assegurado ao Município, o direito de anular esta licitação por motivo de ilegalidade 

de ofício ou por provocação de terceiros sem que caiba qualquer indenização aos licitantes; 

 24.7 – O pregoeiro, no interesse público, poderá: sanar, relevar omissões ou erros puramente 

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

não comprometam a lisura da licitação. 

 24.8 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, de 

acordo com a legislação que regula a matéria; 

 24.9 – Os licitantes, no ato do recebimento dos valores devidos, deverão estar regularizados 

com a Fazenda Municipal, devendo ser verificada a existência de débito junto a Secretaria Municipal de 

Fazenda; 

 24.10 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

preferencialmente por meio eletrônico via internet, no endereço www.bll.org.br. 

 24.11 – A licitante vencedora responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, por danos 

causados ao contratante ou a terceiros em razão da utilização do produto objeto desta licitação. 

 24.12 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

retificação não alterar a formulação das propostas; 

        24.13 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 

competente é o da Comarca de Barbacena - MG, com exclusão de qualquer outro. 

 24.14 – Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e 

no Diário Eletrônico Oficial do Município de Barbacena – e-DOB, www.barbacena.mg.gov.br e os 

demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através da plataforma da BLL. 

 

 

Barbacena,   de   de 2020. 

 

 

Bruno Arcoverde Cavalcante 

Responsável por Editais 
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ANEXO 01 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020 – PROCESSO Nº 080/2020 

 

LOTE COTA COD. UNID QUANT. ESPECIFICAÇÃO 

VAL. UNIT. 

MÁXIMO 

 

1 E 101099 UNI 5.400 

Detergente para uso geral. tipo de 
produto: detergente líquido preparado 
com tensoativo aniônico biodegradável, 
conforme composições descritas abaixo: 
versão neutro composição: componente 
ativo / tensoativo aniônico (linear 
alquilbenzeno sulfonato de sódio), 
glicerina, coadjuvantes, conservantes, 
sequestrante, espessantes, corantes e 
água cor: incolor odor: de acordo com o 
padrão ph: 5,5- 8,0 matéria ativa 
aniônica : 6,50 - 7,90 % peso molecular 
médio: 342 viscosidade: mín 200 cps 
com validade mínima 12 meses OBS: 
De qualidade igual ou superior a 
YPÊ/MINUANO/(com amostra)ficha de 
informações de segurança de produtos 
químicos - FISPQ e autorização de 
funcionamento do fabricante na 
ANVISA/MS. 

R$1,78 

2 E 200041 UNI 5.000 

DETERGENTE LÍQUIDO - 
EMBALAGEM COM 
APROXIMADAMENTE 500 ML 
Detergente líquido, neutro ph 5,5 a 8,5, 
concentrado, biodegradável, para 
lavagem de utensílios de copa e 
cozinha. Embalagem com 
aproximadamente 500ml. 

R$1,74 

3 E 200042 FRS 6.654 

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 
- FRASCO COM APROX . 500 ML 
Limpador Instantâneo Multiuso para 
remoção de poeiras, gorduras e sujeiras 
em geral. Composição básica: Ácido 
Dodecil Benzeno Sulfônico, tensoativos, 
alcalinizantes, conservantes, fragrância 
e água. Frasco com aproximadamente 
500ml. 

R$2,84 

4 E 200043 BAR 1.124 

SABÃO EM BARRA GLICERINADO - 
BARRA COM APROX . 200 G 
Sabão em Barra Glicerinado, multi-uso, 
biodegradável, para lavagem de roupas, 
utensílios domésticos e limpeza em 
geral. Registro no Ministério da Saúde 
data de fabricação e prazo de validade. 
Barra com aproximadamente 200g. 

R$2,89 
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5 E 200045 UNI 8.500 

ESPONJA DUPLA FACE - DIMENSAO 
APROXIMADA 102MM X 69MM X 
28MM 
Esponja Dupla Face para Limpeza, 
verde e amarela, dimensões 
aproximadas 102mm x 69mm x 28mm . 

R$0,64 

6 E 200046 PAC 5.750 

ESPONJA EM LÃ DE AÇO - PACOTE 
COM 08 UNIDADES 
Esponja em lã de aço, para limpeza e 
brilho. Pacote c/ 08 unidades. 

R$1,72 

7 E 200047 FRS 4.350 

LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 
APROXIMADAMENTE 500 ML 
Lustra Móveis, composição: silicone, 
cera carnaúba e ceras naturais, 
emulsificantes, seqüestrantes, 
conservantes, solvente petróleo, 
perfume e água. Frasco com 
aproximadamente 500ml . 

R$15,73 

8 E 200048 UNI 527 

RODO - APROX . 30 CM DE BASE E 
02 LAMINAS DE BORRACHA 
Rodo, cabo e base em madeira, com 
aproximadamente 30 cm de base e 02 
lâminas de borracha. 

R$5,20 

9 E 200049 UNI 347 

VASSOURA P/ GRAMA E JARDIM - 
APROX . 22 PALHETAS E 
REGULAGEM 
Vassoura para Grama e Jardim com 
aproximadamente 22 Palhetas, 
regulagem para aumentar a área de 
abrangência palhetas, com cabo de 
madeira. 

R$22,62 

10 E 200050 FRS 584 

INSETICIDA AEROSOL SEM CFC - 
FRASCO COM APROX . 300 ML 
Inseticida aerosol sem 
clorofluorcarbono. Composição básica: 
d-aletrina 0,1%, permetrina 0,2%, 
tetrametrina 0,2%, solvente alifático e 
propelente (propano/butano). Frasco 
com aproximadamente 300 ml. 

R$9,25 

11 E 200054 FR 13.204 

DESINFETANTE DE USO GERAL - 
FRASCO COM APROX . 1000 ML 
Desinfetante de uso geral, bactericida e 
fungicida, líquido, concentrado ativo: 50 
a 70%. Composição: cloreto de 
benzalcônio, glutaraldeído, 
emulsificante, seqüestraste, metil-
isotiazolinona e cloro-metil-
isotiazolinona, opacificante, essência e 
água ( pode conter também outras 
substâncias permitidas de acordo com o 
Ministério da Saúde, Portaria 15/88, 
336/99 e/ou legislação correlata). 
Diluição mínima de 1 x 16 litros, para 
uso geral, não corrosivo, que seja eficaz 
contra bactérias, germes e fungos. 
Embalado em frasco plástico, com bico 

R$2,75 
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dosador, tampa de rosquear e lacre 
abre-fecha. A embalagem externa 
deverá ser resistente ao empilhamento 
e manuseio. Deverá possuir a 
propriedade de tornar a água com 
coloração branca leitosa quando 
colocado em contato com a mesma, de 
forma a comprovar a presença do 
produto quando diluído. Fragrância de 
pinho. No rótulo deve constar a 
composição e o nome do produto, data 
de fabricação e validade (mínima 24 
meses), numero do lote, volume, o 
nome do fabricante ou importador com 
cnpj, com endereço e telefone de 
contato, o nome e registro do 
responsável técnico, número do registro 
no MS e/ou ANVISA (o que couber), 
instruções de uso, precauções, 
primeiros socorros e do serviço de 
atendimento ao consumidor (SAC). De 
Padrão de Qualidade igual ou superior: 
PINHO SOL/ PINHO BRIL/YPÊ. 

12 E 200057 PAC 1.124 

PALHA DE AÇO Nº 0 - PACOTE COM 
APROX. 25 G 
Palha de Aço nº 0, em aço carbono, 
para limpeza e brilho, pacote com 
aproximadamente 25g. 

R$1,48 

13 E 200059 PAC 7.000 

SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM DE 
APROX . 1000 G 
Sabão em pó, para lavagem de roupas, 
princípio ativo alquil-benzeno sulfonato 
de sódio, silicato de sódio, carbonato de 
sódio, silicone, teor de ativos mínimo de 
8,0%; pH Máximo 11,5, solução 1% pp, 
pigmentos e substâncias permitidas, de 
acordo com MS 1/78, Portaria 874/98. 
Embalagem de aproximadamente 1.000 
g 

R$4,31 

14 E 200061 UNI 4.480 

VASSOURA COMUM LITOGRAFADA 
Nº 3 - PIAÇAVA  
Vassoura Comum Litografada nº 3, 
piaçava de 1ª qualidade, medidas 
aproximadas : altura do cabo 130 cm, 
diâmetro do cabo 23 mm, altura 
aparente da piaçava 13 cm. Vassoura 
montada (vassoura+cabo), colada e 
pregada. 

R$8,50 

15 E 200062 UNI 422 

VASSOURÃO GARI, 50 FUROS (± 4%) 
- PIAÇAVA  
Vassourão Gari, 50 furos (± 4%), 
piaçava de 1ª qualidade, medidas 
aproximadas: altura do cabo 150 cm, 
diâmetro do cabo 28 mm (± 3,6%), 
altura aparente da piaçava 12 cm. 
Vassourão montado (vassourão+cabo), 

R$16,78 
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colado e pregado. 

16 P 200064 PAC 2.552 

SACO P/ LIXO, COR PRETA, 
POLIETILENO - CAPACIDADE 100 
LITROS 
Saco para Lixo, uso doméstico, na cor 
preta, de polietileno, capacidade 100 
litros, de acordo com a NBR 7500; NBR 
9190; NBR 9191 e/ou legislação 
correlata. Pacote com 100 unidades. 

R$31,24 

17 E 200065 PAC 1.952 

SACO P/ LIXO, COR PRETA, 
POLIETILENO - CAPACIDADE 20 
LITROS 
Saco para Lixo, uso doméstico, na cor 
preta, de polietileno, capacidade 20 
litros, de acordo com a NBR 7500; NBR 
9190; NBR 9191 e/ou legislação 
correlata. Pacote com 100 unidades. 

R$9,33 

18 E 200070 GAL 402 

DESINFETANTE CONCENTRADO - 
GALÃO COM 05 LITROS 
Desinfetante concentrado para limpeza 
profissional, floral. Princípio ativo: 
Cloreto de alquil dimetil benzil amônio 
(pode conter também outras 
substâncias permitidas de acordo com o 
Ministério da Saúde, Portaria 15/88, 
336/99 e/ou legislação correlata). No 
rótulo deve constar a composição e o 
nome do produto, data de fabricação e 
validade (mínima 24 meses), numero do 
lote, volume, o nome do fabricante ou 
importador com cnpj, com endereço e 
telefone de contato, o nome e registro 
do responsável técnico, número do 
registro no MS e/ou ANVISA (o que 
couber), instruções de uso, precauções, 
primeiros socorros e do serviço de 
atendimento ao consumidor 
(SAC).Diluição 1:300. Galão com 05 
Litros. 

R$7,00 

19 E 200076 UNI 400 

DESODORIZADOR DE AR - FRASCO 
COM APROXIMADAMENTE 400 ML 
Desodorizador de Ar, frasco com 
aproxidamente 400 ml. Fragancias 
Suaves e Diversas. 

R$5,81 

20 E 200077 POT 242 

ANTI-MOFO - POTE COM 
APROXIMADAMENTE 180 G 
Anti-mofo neutro. Preserva o ambiente 
dos efeitos nocivos do excesso de 
umidade. Age à base de sal higroscópio, 
absorvendo os vapores d´água presente 
no ar. Para utilizar em armários, guarda-
roupas, gavetas, gabinetes de pia, etc. 
Retém em seu recipiente a umidade do 
local, evitando o mofo, o bolor, os 
fungos e os maus odores causados pelo 
excesso de umidade. Pote com 

R$8,82 
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aproximadamente 180 g. 

21 E 200078 POT 252 

ANTI-MOFO - POTE COM 
APROXIMADAMENTE 80 G 
Anti-mofo neutro. Preserva o ambiente 
dos efeitos nocivos do excesso de 
umidade. Age à base de sal higroscópio, 
absorvendo os vapores d´água presente 
no ar. Para utilizar em armários, guarda-
roupas, gavetas, gabinetes de pia, etc. 
Retém em seu recipiente a umidade do 
local, evitando o mofo, o bolor, os 
fungos e os maus odores causados pelo 
excesso de umidade. Pote com 
aproximadamente 80 g. 

R$6,41 

22 E 200079 UNI 240 

LIXEIRA EM AÇO INOX - 20 LITROS 
Lixeira em aço inox, com pedal e balde, 
capacidade para 20 litros, dimensões 
aproximadas: 33,5 cm x 50 cm x 33,5 
cm (L x A x P). 

R$62,53 

23 E 200080 UNI 222 

APARELHO DESODORIZADOR DE AR 
AUTOMÁTICO -COM TEMPORIZADOR 
Aparelho desodorizador de ar 
automático (temporizado), em spray, 
tempo de acionamento ajustável, 
podendo ser acionado até 2400 vezes. 
Acompanha 1 aparelho, 1 refil e 2 
pilhas. 

R$36,12 

24 E 200083 PAC 1.902 

SACO P/ LIXO, COR PRETA, 
POLIETILENO - CAPACIDADE 30 
LITROS 
Saco para Lixo, uso doméstico, na cor 
preta, de polietileno, capacidade 30 
litros, de acordo com a NBR 7500; NBR 
9190; NBR 9191 e/ou legislação 
correlata. Pacote com 100 unidades. 

R$10,46 

25 E 200084 FRS 2.401 

DETERGENTE LÍQUIDO P/ LIMP. 
PESADA - FRASCO C/ APROX . 500ML 
Detergente líquido, para limpeza 
pesada, concentrado, princípio ativo 
linear alquilbenzeno, sulfonato sódio, 
tensoativos: aniônicos, não iônicos, 
coadjuvante, preservantes, 
sequestrante, espessante, teor ativo 
mínimo de 8,0%, ph = 6,0 - 9,0, solução 
1% PP, deacordo c/ MS 1/78, portaria 
874/98. Frasco com aproximadamente 
500ml. 

R$1,26 

26 E 200086 UNI 420 

PÁ DE LIXO EM METAL - DIMENSÕES 
APROXIMADAS 19 CM x 19 CM 
Pá de Lixo em Metal, dimensões 
aproximadas da pá: 19 cm x 19 cm, 
cabo de madeira com aproximadamente 
01 metro. 

R$4,96 

27 P 200087 FRS 7.762 
CERA LÍQUIDA - FRASCO COM 
APROXIMADAMENTE 1 LITRO 
Cera líquida, incolor, à base de silicone, 

R$7,90 
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parafina, formol, conservante, perfume e 
outras substâncias químicas permitidas, 
teor não volátil mínimo 3,5% na 
categoria pronto para uso, com registro 
no MS. Frasco plástico com 
aproximadamente 01 litro. 

28 E 200091 UNI 332 

LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR C/ 
TAMPA E PEDAL - 25 LITROS 
Lixeira Plástica Retangular com Tampa 
e Pedal, cor Branca, confeccionada em 
polipropileno de alta durabilidade; 
Dimensões externas aproximadas: 
altura: 570mm x largura: 370mm x 
profundidade: 345mm; Dimensões 
internas aproximadas: altura: 460mm x 
largura: 325mm x profundidade: 
230mm. Capacidade para 25 litros. 

R$43,95 

29 P 200093 GAL 5.066 

CLORO LIQUIDO P/ LIMPEZA - 
APROX. 5 LITROS - 4% -- Cloro liquido 
para limpeza, concentração: cloro ativo 
de 3,48 a 4 %, solúvel em água. 
Acondicionado em galão de plástico de 
aproximadamente 5 litros. A embalagem 
externa devera ser resistente ao 
manuseio e ao empilhamento. Devera 
indicar no rotulo do produto nome/CNPJ 
do fabricante, nome do produto, data de 
fabricação e validade, número do lote, 
composição, peso, endereço e telefone 
de contato, nome e registro do 
responsável técnico, modo de usar e 
precauções no uso do produto, serviço 
de atendimento ao consumidor SAC, de 
armazenamento, segurança e primeiros 
socorros. De acordo com normas da 
ANVISA/MS.De qualidade igual ou 
superior MARINA/SUPER 
GLOBO/CANDIDA. Galão de 
aproximadamente 5 litros. 

R$12,53 

30 E 200094 FRS 5.950 

LIMPA VIDROS COM GATILHO - 
FRASCO COM APROX. 500 ML  
Limpa vidros com gatilho, principio ativo 
tenso ativo anionico fluorato. 
composicao basica: lauril eter sulfato de 
sodio, nonil fenol etoxiladoeter, glicolcio, 
alcool etilico, perfume e agua. 
acondicionado em frasco plastico com 
aproximadamente 500 ml, com gatilho. 
A embalagem externa deve ser de 
material resistente ao manuseio e ao 
empilhamento. No rotulo deve constar, o 
nome do produto, data de fabricacao e 
prazo de validade, o nome do fabricante 
ou importador com cnpj, com endereco 
completo, telefone e tambem o nome do 
tecnico responsavel pelo produto, 

R$7,89 
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notificacao na anvisa, as instrucoes de 
uso; avisos sobre os perigos e 
informacoes de primeiros socorros; o 
numero de telefone do servico de 
atendimento ao consumidor (sac). 
Frasco com aproximadamente 500 ml. 

31 E 200095 UNI 12.302 

PANO DE CHAO ALVEJADO 100% 
ALGODAO - APROX. 90 CM x 70 CM 
Pano de chão alvejado tipo saco para 
limpeza, composto de 100% algodao, 
medindo aproximadamente 90 cm x 70 
cm, com variacao de 10% de oscilacao 
nas medidas, pesando no minimo 150g, 
sem acabamento, na cor branca. 
acondicionado preferencialmente em 
saco plastico transparente, fechado e 
lacrado. a embalagem externa deve ser 
resistente ao manuseio e ao 
empilhamento. no rótulo da embalagem 
devera constar instruções de uso, lote, 
data de fabricacao, prazo de validade e 
armazenamento, nome, endereço e cnpj 
do fabricante, serviço de atendimento 
ao consumidor sac, composição do 
produto. 

R$3,70 

32 E 200097 PAC 7.604 

PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA 100% 
CELULOSE - PACOTE COM 2 ROLOS 
Papel toalha, folha dupla 100% 
celulose, na cor branca, alvura iso maior 
80%, resistencia a tracao a umido 
ponderada igual ou maior 60 n/m, 
quantidade de pintas menor que 
40mm²/m², capacidade de absorcao de 
agua maior que 10,5 g/g, tempo de 
absorcao de agua menor que 10s, 
resistencia a tracao a umido (direcao de 
fabricacao) maior que 40 n/m, conforme 
norma abnt nbr 15464-5 e 15134, 
caracteristicas complementares: materia 
prima 100% fibra vegetal, dimensao da 
folha aproximadamente (20 x 22) cm. 
Pacote com 02 rolos, sendo cada rolo 
com o numero minimo de 100 toalhas 
duplas, picotadas, gofrado. 
acondicionados em sacos plasticos 
transparentes. no rotulo deve constar: 
marca, quantidade de rolos, metragem 
da folha, nome do fabricante e fantasia, 
cnpj, e-mail e telefone do sac. a 
embalagem externa deve ser resistente 
ao manuseio e ao empilhamento. outros 
detalhes serao preenchidos no termo de 
referencia 

R$3,72 

33 E 200098 UNI 335 
MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO DE 
JARDIM - APROX. 30 M 
Mangueira para irrigação de jardim com 

R$58,62 
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aproximadamente 30m de comprimento 
em pvc com 1/2" de diametro interno, 
parede 2mm de espessura, com 
esguicho e conexão. 

34 E 200099 UNI 2.850 

FLANELA 100 % ALGODÃO - APROX 
30 CM x 60 CM - BRANCA 
Flanela de algodao em tecido 100 % 
algodao flanelado, embanhadas em 
overloque. com os dois lados 
flanelados, peso em torno de 140g. 
Medidas aproximadas: 30 cm x 60 cm. 
Embaladas preferencialmente com 
material transparente; a embalagem 
externa deve ser de material resistente 
ao manuseio e ao empilhamento. no 
rotulo deve constar o nome do produto, 
data de fabricacao e prazo de validade, 
o nome do fabricante ou importador com 
cnpj, com endereco completo, telefone; 
registro ou notificacao na anvisa ou 
numero do registro no ministerio da 
saude, as instrucoes de uso e servico 
de atendimento ao consumidor (sac). 
outros detalhes serao preenchidos no 
termo de referencia. Cor branca. 

R$1,75 

35 E 200100 UNI 100 

FLANELA 100 % ALGODÃO - APROX 
30 CM x 60 CM - LARANJA 
Flanela de algodao em tecido 100 % 
algodao flanelado, embanhadas em 
overloque. com os dois lados 
flanelados, peso em torno de 140g. 
Medidas aproximadas: 30 cm x 60 cm. 
Embaladas preferencialmente com 
material transparente; a embalagem 
externa deve ser de material resistente 
ao manuseio e ao empilhamento. no 
rotulo deve constar o nome do produto, 
data de fabricacao e prazo de validade, 
o nome do fabricante ou importador com 
cnpj, com endereco completo, telefone; 
registro ou notificacao na anvisa ou 
numero do registro no ministerio da 
saude, as instrucoes de uso e servico 
de atendimento ao consumidor (sac). 
outros detalhes serao preenchidos no 
termo de referencia. Cor laranja. 

R$1,54 

36 E 200101 PAC 3.102 

PANO MULTI-USO - MEDIDA APROX. 
60 CM x 30 CM 
Pano multi-uso gramatura 40 gsm, 
composicao 50% viscose e 50% 
polyester, corante. Medida aproximada 
60 cm x 30 cm. Deve possuir um agente 
antibacteriano que impeça a 
proliferação de germes e bacterias no 
pano, impedindo que eles possam 
passar para as superficies. De 

R$4,52 
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preferência acondicionados em sacos 
plasticos transparentes fechados com 
05 unidades. A embalagem externa 
deve ser resistente ao manuseio e 
empilhamento na embalagem deverá 
constar instruções de uso, lote, data de 
fabricaçao, prazo de validade, 
armazenamento, nome e endereco e 
cnpj do fabricante, servico de 
atendimento ao consumidor sac. De 
Qualidade igual ou superior "PERFEX" 
e/ou similares. Outros detalhes serão 
preenchidos no termo de referencia. 

37 E 200102 UNI 1.852 

PEDRA SANITARIA - 
APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS 
Pedra Sanitária com suporte. Elementos 
ativos: cloreto de aquil dimetil benzil 
amônio, paradiclorobenzeno; elementos 
inertes: essência e água, 10,1300 
3.180,8200 com indicação do 
responsável técnico (nome e registro). 
OBS:De Qualidade igual ou superior 
INSPIRA/SANY/PATO. Unidade de 
aproximadamente 25 gramas. 

R$1,80 

38 E 200106 POT 1.114 

PASTA UMECTANTE - 
APROXIMADAMENTE 500 G 
Pasta umectante biodegradável para 
limpeza, composição básica, sabao 
base, carbonato de sodio, oleo de 
eucalipto, po de marmore , agua, 
biodegradavel. embalada em potes de 
pp termo formado, com tampa 
rosqueavel; limpador de uso geral e 
tambem para retirada de graxa, oleo e 
polimento. portaria 3214 do ministerio 
do trabalho. Pote de aproximadamente 
500 g. Outros detalhes serao 
preenchidos no termo de referencia 

R$4,93 

39 E 200107 UNI 1.482 

VASSOURA - CERDAS DE NYLON 
Vassoura com Cerdas de Nylon, base 
de aproximadamente 30 cm, cabo e 
base de madeira, formato retângular, 
revestido de latão. 

R$7,94 

40 E 200108 UNI 2.042 

RODO DE ESPUMA - 
APROXIMADAMENTE 26 CM 
Rodo de Espuma - Passador de Cera, 
base plástica com esponja não abrasiva 
na extremidade; Esponja medindo 
aproximadamente 26 x 8 x 5 ( 
Comprimento x Largura x Altura) de alta 
densidade; com cabo em ABS e/ou 
estrutura metálica de no mínimo 120 cm 
de comprimento, encaixe do cabo na 
base c/ rosca. 

R$5,26 

41 E 200110 POT 702 
SAPONACEO EM PO - 
APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS 

R$3,18 
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Saponaceo em po, principio ativo 
dicloroisocianurato de sodio, 
composicao basica: tensoativo anionico, 
alcalinizante, agente abrasivo, agente 
branqueamento e essencia, corante e 
outras substancia quimicas permitidas. 
A embalagem externa deve ser 
resistente ao manuseio e ao 
empilhamento. no rotulo da embalagem 
devera constar as especificações, 
instruções de uso, lote, data de 
fabricacao, prazo de validade e 
armazenamento, seguranca e primeiros 
socorros, precaucoes; alem de nome, 
endereco e cnpj do fabricante, serviço 
de atendimento ao consumidor sac, 
registro ou notificacao valida no 
MS/Anvisa, a composição quimica, 
nome e registro do tecnico responsavel. 
Acondicionado em pote de plástico, 
aproximadamente 300 g. Outros 
detalhes serao preenchidos no termo de 
referencia. 

42 E 200111 FRS 1.084 

REMOVEDOR DE CERA - 
APROXIMADAMENTE 1000 ML 
Removedor de cera, composição: 
álcool, tensoativo não-iônico, solvente, 
neutralizante, alcalinizante, fragrância, 
corantes e água, liquido incolor, ph 
Maximo 11,45, densidade 0,9550 - 
0,9750 g/ml, biodegradável.. Embalado 
em frasco plástico, com tampa abre e 
fecha e lacre de rosquear. A embalagem 
externa devera ser resistente ao 
manuseio e empilhamento. no rotulo 
deve constar, o nome do produto, data 
de fabricação e prazo de validade, o 
nome do fabricante ou importador com 
cnpj, com endereço completo, telefone e 
também o nome do técnico responsável 
pelo produto; registro no ministério da 
saúde, as instruções de uso, avisos 
sobre os perigos e informações de 
primeiros socorros; o numero de 
telefone do serviço de atendimento ao 
consumidor (sac). De Padrão de 
Qualidade Igual ou Superior: INGLEZA/ 
KM.(com amostra). Aproximadamente 
1000 ml. 

R$14,94 

43 E 200112 PAC 1.870 

FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA 
PESADA - PACOTE COM 10 
UNIDADES 
Fibra abrasiva para limpeza pesada. De 
qualiadade igual ou superior 
ESFREBOM, BETTANIN, LIMPPANO. 
Pacote com 10 unidades. 

R$18,02 
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44 E 200113 UNI 580 

SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE 
FIBRAS ABRASIVAS 
Suporte para utilização de fibras 
abrasivas de limpeza pesada, com 
junção articulada. Cabo de alumínio. 

R$29,35 

45 E 200115 UNI 1.030 

ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA 
TIPO LAVATINA (VASSOURINHA) 
Escova para limpeza sanitária tipo 
lavatina (vassourinha), mínimo de 15 
cerdas de nylon por tufos, base de 
polipropileno, cores variadas, com 
suporte e rosca na cúpula. As escovas 
deverao vir preferencialmente 
encapadas individualmente com plástico 
transparente. No rotulo ou etiqueta deve 
constar a marca, quantidade, nome e 
endereço completo do fabricante e cnpj, 
e serviço de atendimento ao consumidor 
(sac). Dimensões aproximadas: 
diâmetro de 7cm, sem alça, cabo em 
polipropileno medindo 28 cm. Outros 
detalhes serão preenchidos no termo de 
referencia. 

R$4,25 

46 E 200116 UNI 722 

RODO DE MADEIRA - BASE APROX. 
60 CM E 01 LAMINA DE BORRACHA 
Rodo, cabo e base em madeira, com 
aproximadamente 60 cm de base e 01 
lâmina de borracha. 

R$7,21 

47 E 200118 UNI 855 
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA 
Escova para lavar roupa com cerdas de 
nylon e base de madeira ou plástico. 

R$2,21 

48 E 200127 UNI 1.024 

SABAO DE COCO - 
APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS 
Sabão de coco para lavagem de roupas, 
utensílios domésticos, e outros usos. 
Tablete com aproximadamente 50g. 

R$4,23 

49 P 200128 FAR 7.276 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 
FARDO C/ 1000 FOLHAS 
Papel toalha interfolhado, formato 
aproximado 23 cm x 21 cm, cor branco, 
papel reciclado. Fardo com 1000 folhas. 

R$8,41 

50 E 200129 UNI 330 

MINI RODO PARA LIMPEZA 
Mini rodo para limpeza, em 
Polipropileno e PVC. Medidas 
aproximadas : (L x C) 160 mm x 240 
mm 

R$3,18 

51 E 200131 UNI 502 

SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO 
Suporte para papel toalha interfolhado, 
em plástico ABS, na cor branca, 
abertura/fechamento sob pressão. 
Deverá ser compatível com papel toalha 
interfolhado de dimensões aproximadas 
: 23 cm x 21 cm. 

R$31,60 

52 E 200770 PAC 4.354 
COPO DESCARTÁVEL 50 ML - 
PACOTE COM 100 UNIDADES -- 

R$2,72 
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53 P 201025 PAC 25.503 

PAPEL HIGIENICO BRANCO - 
PACOTE COM 04 ROLOS -- Papel 
higiênico branco, de primeira qualidade, 
gofrado, folha dupla, fabricado com 
100% celulose virgem (não reciclado), 
gramatura superior a 15 g/m2 conforme 
ABNT NBR ISO NM 536:2000 (e/ou 
norma correlata e mais atualizada) e 
resistência a tração a seco, longitudinal 
(aproximadamente) superior a 200 N/m , 
com alvura superior a 80% conforme 
ABNT NBR ISO NM 2470 (e/ou norma 
correlata e mais atualizada), capacidade 
de absorção de água (método cestinha) 
superior a 9g/g conforme norma ABNT 
NBR 15004 (e/ou norma correlata e 
mais atualizada), pintas inferior a 
10mm2/m2 conforme ABNT NBR 
8259:2002 (e/ou norma correlata e mais 
atualizada), furos inferior a 15mm2/m2 
conforme ABNT NBR 15134:2007 (e/ou 
norma correlata e mais atualizada). A 
embalagem externa deve ser resistente 
ao manuseio e ao empilhamento. No 
rótulo da embalagem deverá constar as 
especificações, instruções de uso, lote, 
data de fabricação, prazo de validade, 
armazenamento, segurança, nome, 
endereço e cnpj do fabricante, serviço 
de atendimento ao consumidor (SAC), 
registro e/ou notificação no MS/ANVISA. 
Acondicionado em pacote com 04 rolos 
de aproximadamente 30 m x 10 cm. 

R$2,55 

54 E 202256 PAC 3.202 

SACO P/ LIXO, COR PRETA, 
POLIETILENO - CAPACIDADE 50 
LITROS 
Saco para Lixo, uso doméstico, na cor 
preta, de polietileno, capacidade 50 
litros, de acordo com a NBR 7500; NBR 
9190; NBR 9191 e/ou legislação 
correlata. Pacote com 100 unidades. 

R$10,60 

55 E 202307 PAC 11.304 

COPO DESCARTÁVEL 200 ML - 
PACOTE COM 100 UNIDADES -- 
Copos descartáveis de poliestireno, 
atóxico, cor branco / opaco, de 200 ml, 
peso mínimo aproximado de 2,20 g e 
capacidade de resistência de 
aproximadamente 1,63 g. 
Acondicionados em mangas com 100 
unidades cada. Deverá constar 
impresso na manga a capacidade total 
do copo, a quantidade, o nome e 
endereço do fabricante. Nos copos deve 
ter gravado de forma indelével em 
relevo marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 

R$3,20 
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material para reciclagem . A embalagem 
externa devera ser em caixas 
resistentes ao empilhamento e 
manuseio. Deverá indicar no rótulo do 
produto nome/cnpj do fabricante, nome 
do produto, data de fabricação e 
validade, numero do lote, composição, 
peso, endereço e telefone, precauções 
no uso do produto, serviço de 
atendimento ao consumidor sac, de 
armazenamento, segurança e primeiros 
socorros. De acordo com normas da 
ANVISA/MS, NBR 13230, NBR 14865-
02/versão corrigida: 2012 da ABNT e /ou 
legislações vigentes/correlatas. 

56 E 203582 UNI 830 

PA DE LIXO POLIPROPILENO -- Pá de 
lixo em polipropileno, dimensões 
aproximadas 28 cm x 21 cm x 50 cm, 
cabo em PVC de aproximadamente 60 
cm. 

R$3,41 

57 E 203746 CAI 564 

FILTRO DE PAPEL - NÚMERO 103 -- 
100% celulose com gramatura de 
54g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 
0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 
segundos por 100ml, com fechamento 
de dupla prensagem, na cor branca, 
fornecido em caixa com 30 unidades. 
Embalagem interna em caixas de 
papelão. A embalagem externa deve ser 
de material resistente ao manuseio e ao 
empilhamento. No rótulo deve constar, o 
nome do produto, data de fabricação e 
prazo de validade, o nome do fabricante 
ou importador com cnpj, com endereço 
completo, telefone e também o nome do 
técnico responsável pelo produto, 
registro na ANVISA ou número do 
registro no MS. Deverá conter também 
as instruções de uso, avisos sobre os 
perigos e informações de primeiros 
socorros e o número de telefone do 
serviço de atendimento ao consumidor 
(sac). 

R$3,57 

58 E 203886 UNI 300 

SHAMPOO ADULTO CABELOS 
NORMAIS, COMPOSTO POR LAURIL 
ÉTER SULFATO DE SODIO, 
DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO 
DE COCO, COCOAMIDOPROPIL 
BETAINA, METILPARABENO, 
PROPILPARABENO, GLICERINA, 
ACIDO CÍTRICO, CORANTE, 
ESSENCIA, CLORETO DE SODIO, 
AGUA E OUTROS PRODUTOS 
PERMITIDOS. ACONDICIONADO EM 
FRASCO DE PLASTICO COM NO 
MÍNIMO 500ML , COM TAMPA FLIP 

R$11,96 



    33 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Diretoria de Licitações 
                                                                                                                                                                bac 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

TOP. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE 
SER RESISTENTE AO MANUSEIO E 
AO EMPILHAMENTO. NO ROTULO DA 
EMBALAGEM DEVERA CONSTAR AS 
ESPECIFICACOES, INSTRUCOES DE 
USO, LOTE, DATA DE FABRICACAO, 
PRAZO DE VALIDADE, 
ARMAZENAMENTO, SEGURANCA E 
PRIMEIROS SOCORROS; ALEM DE 
NOME, ENDERECO E CNPJ DO 
FABRICANTE, SERVICO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
SAC, REGISTRO OU NOTIFICACAO 
VALIDA NO MS/ANVISA, A 
COMPOSICAO QUIMICA, NOME E 
REGISTRO DO TECNICO 
RESPONSAVEL. OUTROS DETALHES 
SERAO PREENCHIDOS NO TERMO 
DE REFERENCIA. 

59 E 203962 UNI 300 

Aparelho de barbear descartável com 2 
duas lâminas, cabo elastomérico com 
borracha, cabeça móvel lâminas 
montadas sobre molas independentes 
pacote com duas unidades 

R$2,02 

60 E 204666 GAL 1.000 

DETERGENTE ALCALINO E 
DESENGRAXANTE- REMOÇÃO 
GRAXOS E GORDURAS ANIMAL E 
VEGETAL.GALÃO 5 LITROS 

R$36,43 

61 E 205098 UNI 800 

CREME DENTAL ADULTO -- Creme 
dental, peso liquido aproximado de 50 
gramas, contendo de 1.000 a 1.500 ppm 
de flúor, sorbitol, carbonato de cálcio, 
carboximetilcelulose, lauril sulfato de 
sódio, sacarina sódica, pirofosfato 
tetrassódico, silicato de sódio, 
composição aromática, formaldeído, 
metilparabeno, propilparabeno, água e 
monofluorfosfato de sódio. Embalado 
individualmente, constando 
externamente marca comercial, 
procedência e data de fabricação, 
recomendações, validade mínima de 
dois anos, validade expressa na 
embalagem, composição, Registro no 
MS e/ou ANVISA e do responsável 
técnico e nº do CRQ 

R$1,96 

62 E 205099 UNI 225 

ESCOVA DENTAL - TAMANHO 
ADULTO -- Escova de dentes adulto, 20 
tufos de cerdas macias e arredondas; 
cerdas distribuídas no mínimo em 3 
fileiras; adulto monobloco, corpo e 
hastilhas injetadas com o mesmo 
material flexível e atóxico; cabo 
anatômico (tamanho adulto) com 
identificação clara do fabricante ou 
marca; embalagem em caixa ou saco 

R$3,30 
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plástico resistente e vedado; contendo 
externamente marca comercial; 
procedência e data de fabricação; 
número do lote, Ministério da Saúde 

63 E 205102 UNI 700 

ESCOVA DENTAL - TAMANHO 
INFANTIL -- Escova de dentes; infantil; 
20 tufos de cerdas macias e 
arredondadas; cerdas distribuídas no 
mínimo em 3 fileiras; cabo anatômico 
(tamanho infantil) c/ identificação clara 
do fabricante ou marca; embalagem em 
caixa ou saco plástico resistente e 
vedado; contendo externamente marca 
comercial, procedência, data de 
fabricação, e numero do lote; 
recomendações para armazenamento 
Ministério da Saúde 

R$0,74 

64 E 205533 UNI 769 

CERA EM PASTA PARA PISO - 
INCOLOR -- Cera em pasta para piso, 
composta por cera de carnaúba, 
parafina, cera vegetal, cera de 
polietileno, cera micro cristalina, 
solvente alifático, água, emulsificante, 
tensoativo aniônico, conservante, 
pigmento, silicone, essência e outras 
substâncias químicas permitidas. Pronto 
para uso. Acondicionado em lata 
contendo aproximadamente 400 
gramas. A embalagem externa deverá 
ser resistente ao manuseio e ao 
empilhamento. Deverá indicar no rótulo 
do produto o nome/cnpj do fabricante, 
nome do produto, data de fabricação e 
validade, número do lote, composição, 
peso, endereço e telefone de contato, 
nome e registro do responsável técnico, 
modo de usar e precauções no uso do 
produto, serviço de atendimento ao 
consumidor, de armazenamento, 
segurança e primeiros socorros. De 
acordo com normas da ANVISA/MS. 

R$11,36 

65 E 205553 PAC 1.050 

GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS 
SIMPLES-TAMANHO 22 X 23 CM, 
GRAMATURA DE PAPEL ENTRE 15 E 
50 G/M² , NA COR BRANCO, ALVURA 
SUPERIOR A 70%, IMPUREZA 
MAXIMA DE 15 MM²/M². EMBALAGEM 
INTERNA EM SACOS PLASTICOS 
(PACOTES) COM O MÍNIMO DE 50 
UNIDADES; A EMBALAGEM EXTERNA 
DEVE SER RESISTENTE AO 
MANUSEIO E EMPILHAMENTO. 
DEVERÁ CONSTAR NO ROTULO DA 
EMBALAGEM INFORMACOES DO 
PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DO 
FABRICANTE, DE USO, DE 

R$1,73 
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ARMAZENAMENTO E DE 
SEGURANCA. DE ACORDO COM 
NORMAS ABNT NBR 15464-3. 
OUTROS DETALHES SERÃO 
PREENCHIDOS NO TERMO DE 
REFERENCIA. 

66 E 205554 GAL 701 

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 
- GALÃO 5 LITROS -- Limpador 
Instantâneo Multiuso para remoção de 
poeiras, gorduras e sujeiras em geral. 
Testado dermatologicamente. 
Composição básica: Ácido Dodecil 
Benzeno Sulfônico/ Alquil Benzeno 
Sulfonato de sódio, tensoativos não 
iônicos, alcalinizantes, conservantes, 
sequestrantes, solubilizante, fragrância 
e água. Tampa flip-top. Embalagem 
externa resistente a manuseio e 
empilhamento. No rótulo deve constar o 
nome do produto, data de fabricação e 
prazo de validade, o nome do fabricante 
ou importador com cnpj, com endereço 
completo, telefone e também o nome do 
técnico responsável pelo produto com 
seu número do CRQ, número do 
registro no MS e/ou ANVISA, instruções 
de uso, avisos sobre os perigos, 
informações de primeiros socorros e 
serviço de atendimento ao consumidor 
(sac). Galão com 5 litros. 

R$10,17 

67 P 206470 UNI 8.477 

Álcool a 70 % (álcool etílico hidratado 
70º INPM), classificação de risco 96º GL 
64-17-5 70,0% F+, acondicionado em 
frasco plástico com tampa de rosca de 
1000 ml. Deverá constar externamente 
dado de identificacao: nome ou marca 
do produto-nome comercial completo, 
categoria do produto, indicação 
quantitativa, recomendação de 
segurança, modo de usar, 
recomendações de primeiros socorros, 
lote ou partida e data de fabricação, 
codificados ou não, razão social, 
endereço e CNPJ do envasilhado do 
álcool. Razão social ou logomarca e 
identidade fiscal (CNPJ) do fabricante 
da embalagem, origem do fabricante da 
embalagem (Indústria Brasileira ou Ind. 
Bras., quando for o caso). Registro no 
MS. Validade minima de 3 anos 

R$7,30 

68 E 207018 UNI 110 

BALDE DE POLIPROPILENO COM 
TAMPA - 100 L -- Cesto plástico redondo 
tipo balde com tampa sobreposta, 
injetados em polipropileno com proteção 
UV, reforçado, com capacidade 100 
litros. Cor: Preta. 

R$68,89 
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69 E 207242 FRS 10.170 

ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO COM 
APROXIMADAMENTE 2000ML -- Água 
Sanitária (hipoclorito de sódio ou cálcio) 
produzida com água potável e teor de 
cloro ativo de 2% a 2,5%, frasco com 
aproximadamente 2000 ml. Água 
sanitária de uso geral, alvejante, 
desinfetante e bactericida. Embalada 
em frasco plástico, com bico dosador, 
tampa com lacre de segurança e 
rosqueável. Com rótulo resistente à 
água e lacre antivazamento, o que a 
torna mais eficaz, segura e econômica. 
Validade mínima de 6 meses. Deverá 
indicar no rotulo do produto o nome/cnpj 
do fabricante, nome do produto, data de 
fabricação e validade, numero do lote, 
composição, volume, endereço e 
telefone de contato, serviço de 
atendimento ao consumidor sac, modo 
de usar, segurança, primeiros socorros 
e armazenamento. 

R$4,18 

70 E 207243 UNI 5.054 

ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA - 1 
LITRO -- Álcool etílico para limpeza, 
com teor alcoólico entre 95,1 a 96 GL 
vol/vol ou 92,6 a 93,8 INPM p/p a 15 
graus centígrados com selo 
INMETRO,validade 3 anos. Embalado 
em caixa c/12 frascos de 1 litro. 

R$8,96 

71 E 207244 FR 7.500 

ALCOOL GEL GLICERINADO - 1000 
ML -- Composição a 70% com glicerina 
e vitamina E, acondicionado em frasco 
plástico com tampa de rosca, de 
aproximadamente 1000 ml. Deverá 
constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, número do lote e Registro no 
MS/ ANVISA (se couber). 

R$7,69 

72 E 207245 UNI 907 

BALDE PLASTICO - 20 L -- Balde 
plástico, confeccionado em material de 
polipropileno ou poliestireno resistente, 
não reciclado, atóxico, com capacidade 
aproximada para 20 litros, nas medidas 
aproximadas de 330 mm de altura x 345 
mm de diâmetro / comprimento, com 
alça em metal galvanizado. Embalagem 
em mangas. 

R$7,88 

73 E 207246 UNI 1.000 

CESTO PARA LIXO - 20 L COM TAMPA 
-- Cesto para lixo confeccionado em 
polipropileno ou poliestireno resistente 
de alta qualidade, produto atóxico, 
capacidade volumétrica para 20 litros, 
nas medidas de 320 mm de altura x 310 
mm de comprimento/diâmetro, com 
tampa removível na mesma cor do 
cesto. Embalagem em mangas. 

R$30,10 
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74 E 207247 GAL 704 

CLORO LIQUIDO P/ LIMPEZA - 
APROX. 5 LITROS - 10% -- CLORO 
LIQUIDO P/ LIMPEZA - APROX. 5 
LITROS - 10% -- Cloro liquido para 
limpeza, concentração: cloro ativo de 
8,0 % a 10 %, solúvel em água. 
Acondicionado em galão de plástico de 
aproximadamente 5 litros. A embalagem 
externa devera ser resistente ao 
manuseio e ao empilhamento. Devera 
indicar no rotulo do produto nome/CNPJ 
do fabricante, nome do produto, data de 
fabricação e validade, número do lote, 
composição, peso, endereço e telefone 
de contato, nome e registro do 
responsável técnico, modo de usar e 
precauções no uso do produto, serviço 
de atendimento ao consumidor SAC, de 
armazenamento, segurança e primeiros 
socorros. De acordo com normas da 
ANVISA/MS.De qualidade igual ou 
superior MARINA/SUPER 
GLOBO/CANDIDA. Galão de 
aproximadamente 5 litros. 

R$11,63 

75 E 207248 PAC 800 

COLHER RESISTENTE PARA 
REFEIÇÃO - DESCARTÁVEL -- Colher 
resistente para refeição, descartável,de 
aproximadamente 18 cm de poliestireno 
e pigmentos de alta pureza produto não 
tóxico, produzido com matéria prima e 
pigmentos Virgens conforme Resolução 
105/99 da ANVISA e/ou legislação 
vigente/correlata. Possuindo estrutura 
reforçada, indicada para refeições 
completas. Pacote contendo 50 
unidades. Em sua embalagem deve 
conter a descrição COLHER 
REFORÇADA FORTE. 

R$2,98 

76 E 207249 UNI 30 

COPO DE VIDRO - 300 ML -- Produzido 
em vidro transparente, permite visualizar 
melhor sucos e águas, ideal para servir 
drinks diversos para toda família e 
convidados. Volume aproximado: 300 
ml, Altura aproximada: 13 cm, Diâmetro 
aproximado: 6,5 cm. 

R$2,90 

77 E 207250 UNI 780 
ESPANADOR DE PENA -- Espanador 
de pena de avestruz, cabo em madeira, 
medida mínima 40 cm . 

R$16,61 

78 E 207251 PAC 900 

GARFO RESISTENTE PARA 
REFEIÇÃO - DESCARTÁVEL -- Garfo 
resistente para refeição, descartável, de 
aproximadamente 18 cm, de 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
produto não tóxico, produzido com 
matéria prima e pigmentos Virgens 
conforme Resolução 105/99 da ANVISA 

R$3,21 
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e/ou legislação vigente/correlata. 
Possuindo estrutura reforçada, indicado 
para refeições completas. Pacote 
Contendo 50 unidades. Em sua 
embalagem deve conter a descrição 
GARFO REFORÇADO FORTE. 

79 E 207252 UNI 70 

GARRAFA TÈRMICA - 1,8 LITROS EM 
INOX -- Garrafa térmica de 
aproximadamente 1,8 litros, material 
externo em inox. 
Características (aproximadas): 
Peso: 1330 g 
Medidas (A x L x C): 42 cm x 15 cm x 16 
cm  
Conservação Térmica 6h 
Isolamento Térmico Ampola de Vidro 
Material Atóxico Sim 
Sistema de Servir Bomba de pressão 

R$79,19 

80 E 207253 UNI 125 

GARRAFA TÈRMICA - 1,0 LITRO EM 
INOX -- Garrafa térmica de 
aproximadamente 1,0 litro, material 
externo em inox. 
Características (aproximadas): 
Peso: 860 g 
Medidas (A x L x C): 42 cm x 15 cm x 16 
cm 
Conservação Térmica 6h 
Isolamento Térmico Ampola de Inox 
Material Atóxico Sim 
Sistema de Servir Rolha Clean 

R$32,25 

81 E 207254 UNI 2.402 

PANO DE PRATO DE ALGODAO 
ALVEJADO -- Pano de prato composto 
100% algodão, alvejado e livre de 
qualquer tipo de impureza e 
contaminação, medindo 
aproximadamente (47x70) cm, com 
bainha, na cor branca. Acondicionado 
em saco plástico. A embalagem externa 
deve ser resistente ao manuseio e ao 
empilhamento. Na embalagem deverá 
constar ainda a composição do produto, 
número do lote, data de fabricação, 
prazo de validade, armazenamento, 
nome e endereço e cnpj do fabricante e 
serviço de atendimento ao consumidor 
(SAC). 

R$2,66 

82 E 207255 PAC 804 

PRATO QUADRADO RESISTENTE 
PARA REFEIÇÃO - DESCARTÁVEL -- 
Prato resistente para refeição, formato 
quadrado,descartável,de 
aproximadamente 21 cm, de 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
produto não tóxico, produzido com 
matéria prima e pigmentos Virgens 
conforme Resolução 105/99 da ANVISA 
e/ou legislação vigente/correlata. 

R$11,79 
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Possuindo estrutura reforçada, indicada 
para refeições completas. Pacote 
Contendo 10 unidades. Em sua 
embalagem deve conter a descrição 
PRATO REFORÇADO FORTE. 

83 E 207256 GAL 2.247 

SABONETE ANTIBACTERIANO - 5 
LITROS -- Sabonete Anti Bacteriano 
(também conhecido como antisséptico). 
Tendo sua fórmula especialmente 
desenvolvida para limpeza das mãos e 
com ação antibacteriana (antisséptica) a 
base de Triclosan 0,5 % (ativo 
antisséptico) e Ph neutro, 
dermatologicamente testado, 
proporcionando uma limpeza eficaz das 
mãos eliminando 99,99 % dos germes e 
bactérias, sem ressecá-las. Deverá 
indicar no rótulo do produto nome/CNPJ 
do fabricante, nome do produto, data de 
fabricação e validade (mínima de 24 
meses), número do lote, composição, 
peso, endereço e telefone de contato, 
nome e registro do responsável técnico. 
De acordo com normas da ANVISA/MS 
e responsável técnico (quando couber). 
Fragrância neutra e/ou suave (erva 
doce). Galão de aproximadamente 5 
litros. 

R$19,39 

84 E 207257 UNI 3.279 

SABONETE ANTIBACTERIANO - 90 
GRAMAS -- Garante proteção contra 
até 10 doenças, a fórmula deve proteger 
contra germes e hidrata profundamente 
a pele para que ela fique macia, suave e 
livre das bactérias. Deve possuir Active 
5, o poderoso sistema antibacteriano 
que proporciona a higiene e a saúde 
diárias da família. Germes testados: E. 
coli, K. pneumoniae, S. Aureus, H1N1, 
S. epidermidis, S. Flexneri, P. 
Aeruginosa e S. Pyogenes. 
Composição: Sodium Palmitate/ Sodium 
Oleate// Sodium Laurate (Jábon de 
Sodio), Aqua, Glycerin, Parfum, Sodium 
Chloride, PEG-12, Triclocarban, 
Titanium Dioxide (CI7891), Etidronic 
Acid, Pentasodium Pentetate,Yellow 10 
(CI47005), Red 4 (CI 14700), Green 5 
(CI 61570) Benzyl Salicylate, Amyl 
Cinnamal, Linalool, Butylphenyl 
Mettylpropional, Citronellol, Geraniol. 

R$1,41 

85 E 207258 UNI 300 

SHAMPOO PARA CABELOS (XAMPU) 
-- Shampoo adulto, cabelos normais, 
composto por lauril, éter, sulfato de 
sódio, dietanolamida de ácido graxo de 
coco, cocoamidopropil betaina, 
metilparabeno, propilparabeno, 

R$12,91 



    40 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Diretoria de Licitações 
                                                                                                                                                                bac 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

glicerina, acido cítrico, corante, 
essencia, cloreto de sodio, agua e 
outros produtos permitidos. 
Acondicionado em frasco de plástico 
com no mínimo 300 ml e tampa flip top. 
A embalagem externa deve ser 
resistente ao manuseio e ao 
empilhamento. No rótulo da embalagem 
deverá constar as especificações, 
instruções de uso, lote, data de 
fabricação, prazo de validade, 
armazenamento, segurança e primeiros 
socorros, além de nome, endereço e 
cnpj do fabricante, serviço de 
atendimento ao consumidor (SAC), 
registro ou notificação válida no 
MS/ANVISA, a composição química, 
nome e registro do técnico responsável. 

86 E 207259 UNI 4.254 

VASSOURA ECOLÓGICA -- Dimensões 
aproximadas: Altura: 155 cm, Largura: 
22 cm, Profundidade: 4 cm. Altura das 
cerdas: 18 cm , Comprimento do cabo: 
130 cm. Peso aproximado: 700 g. 
Fabricação: Através dareciclagem de 
aproximadamente 20 garrafas plásticas 
( tipo "PET") de refrigerante. 

R$15,20 

87 E 207260 GAL 180 

SHAMPOO AUTOMOTIVO - 5 LITROS -
- Shampoo para lavagem de veículos, 
com tensoativos e surfactantes capazes 
de agir sobre graxa, gorduras e ceras 
(poder desengraxante e 
desengordurante). Líquido viscoso 
(viscosidade aproximada de 175 cps), 
biodegradável, inofensivo à pintura, 
antialérgico. Composição básica: Ácido 
sulfônico, espessantes, agente de 
controle de ph, estabilizante, 
mantenedor de espuma, 
tensoativos/surfactantes, conservantes 
e veículo. Produto concentrado. 
Validade de 24 meses. Registro no MS 
e/ou ANVISA (o que couber). Fornecido 
em galão de aproximadamente 5 litros. 

R$16,24 

88 E 207261 UNI 600 

CONDICIONADOR - USO DIÁRIO -- 
Condicionador para cabelos rebeldes, 
indicado para adultos, contendo agente 
condicionante, agente emulsificante, 
glicerina, estabilizante, óleo mineral 
farmacêutico ou ervas ou frutas, agente 
antiestático, ácidos graxos 
monoinsaturados (acido oléico) e ácidos 
graxos (acido linoléico), reparador da 
cutícula dos fios (a base de ceramidas 
para cabelos danificados), agente 
auxiliar de fragrância, conservantes. 
Além da limpeza do cabelo, é 

R$5,17 
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necessário também que o produto 
confira para os fios características como 
maleabilidade, penteabilidade, brilho, 
leveza e suavidade. Embalado em 
frasco plástico com no mínimo 300 ml, 
com tampa flip-top. A embalagem 
externa deve ser resistente ao 
manuseio e empilhamento. No rótulo da 
embalagem deverá constar as 
especificações, instruções de uso, lote, 
data de fabricação, prazo de validade, 
armazenamento, segurança e primeiros 
socorros, além de nome, endereço e 
cnpj do fabricante, serviço de 
atendimento ao consumidor (SAC), 
registro ou notificação válida no 
MS/ANVISA, a composição química, 
nome e registro do técnico responsável. 

89 E 207262 PAC 300 

ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 10 
UNIDADES -- Absorvente higiênico, de 
uso externo, composto de polpa de 
celulose e adesivo termoplástico, 
polímero, acrílico, polietileno, 
polipropileno, espessura normal/ médio, 
sem abas, sem gel. Com aderência. 
Embalagem com 10 unidades. 

R$4,72 

90 E 207263 ROL 7.322 

PAPEL HIGIENICO BRANCO - ROLO 
DE 300 METROS -- Papel higiênico, 
neutro, cor branca, macio, folha simples, 
rolo com 300 metros para dispenser. 

R$6,36 

91 E 207265 PAR 6.454 

LUVA DE BORRACHA - TAMANHO P -- 
Luva de segurança, fabricada em 
borracha (látex) natural, proteção do 
usuário contra produtos químicos, 
revestimento interno em flocos de 
algodão e relevo antiderrapante na 
palma e ponta dos dedos. Comprimento 
do cano de aproximadamente 30 cm. 
Validade mínima de 03 anos. Apresentar 
CA do produto. 

R$3,04 

92 E 207266 PAR 5.454 

LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M -- 
Luva de segurança, fabricada em 
borracha (látex) natural, proteção do 
usuário contra produtos químicos, 
revestimento interno em flocos de 
algodão e relevo antiderrapante na 
palma e ponta dos dedos. Comprimento 
do cano de aproximadamente 30 cm. 
Validade mínima de 03 anos. Apresentar 
CA do produto. 

R$3,28 

93 E 207267 PAR 5.254 

LUVA DE BORRACHA - TAMANHO G -- 
Luva de segurança, fabricada em 
borracha (látex) natural, proteção do 
usuário contra produtos químicos, 
revestimento interno em flocos de 
algodão e relevo antiderrapante na 

R$3,44 
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palma e ponta dos dedos. Comprimento 
do cano de aproximadamente 30 cm. 
Validade mínima de 03 anos. Apresentar 
CA do produto. 

94 E 207270 GAL 100 

LIMPADOR ATIVADO ("TIPO LIMPA 
BAÚ") - 5 LITROS -- Limpador de PH 
ácido, muito usado no segmento 
automotivo e industrial para limpeza de 
diversas superfícies, como pedras, 
lataria automotiva e peças de alumínio e 
ferro. Ramo automotivo utilizado, por 
exemplo, em rodas, e baú de caminhão, 
limpar e clarear rodas, chassis, motores 
(especialmente de motos). Produto 
concentrado, controle da agressividade 
de acordo com a diluição que se pratica. 
Produto de uso profissional, exige uso 
de EPI. Para Usar o Ativado, não 
esquecer de diluir o produto, bater 
somente em peças já frias, longe do sol, 
e enxaguar para remover todo o 
excesso de produto. Aconselhado 
somente para sujeiras pesadas. Deverá 
indicar no rotulo do produto nome/CNPJ 
do fabricante, nome do produto, data de 
fabricação e validade, número do lote, 
composição, peso, endereço e telefone 
de contato, nome e registro do 
responsável técnico, modo de usar e 
precauções no uso do produto, serviço 
de atendimento ao consumidor SAC, de 
armazenamento, segurança e primeiros 
socorros. De acordo com normas da 
ANVISA/MS. Galão de 
aproximadamente 5 litros. 

R$31,57 

95 E 207272 UNI 477 

DISPENSER SABONETE LÍQUIDO / 
ÁLCOOL EM GEL- COM 
RESERVATÓRIO -- Saboneteira e/ou 
porta álcool em gel, modelo dotado de 
bico dosador próprio e válvula contra 
vazamento, com capacidade de 800 ml 
a 1000 ml. Deve permitir tanto o uso de 
sabão líquido quanto de álcool em gel. 
Base fabricada em ABS 
branco/transparente, preferencialmente 
com sistema de molas e acionamento 
por botão. Instalação por meio de 
parafusos e buchas (incluídas). 

R$27,89 

96 E 207273 UNI 950 

REFIL (SACHÊ) SABONETE LIQUIDO - 
NEUTRO -- Deve apresentar formulação 
balanceada, destinada a limpeza das 
mãos, do rosto e do corpo. Não agride a 
pele, por possuir pH fisiológico e ser 
dermatologicamente testado. Modelo 
com bico dosador próprio e válvula 
contra vazamento. 

R$6,62 
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Deverá indicar no rótulo do produto 
nome/CNPJ do fabricante, nome do 
produto, data de fabricação e validade 
(mínima de 24 meses), número do lote, 
composição, peso, endereço e telefone 
de contato, nome e registro do 
responsável técnico. De acordo com 
normas da ANVISA/MS e responsável 
técnico (quando couber). Líquido 
viscoso com coloração transparente. 
Capacidade aproximada de 800 ml a 1 
L. 

97 E 207274 UNI 950 

REFIL (SACHÊ) SABONETE LIQUIDO - 
ERVA DOCE -- Deve apresentar 
formulação balanceada, destinada a 
limpeza das mãos, do rosto e do corpo. 
Não agride a pele, por possuir pH 
fisiológico e ser dermatologicamente 
testado. Modelo com bico dosador 
próprio e válvula contra vazamento. 
Deverá indicar no rótulo do produto 
nome/CNPJ do fabricante, nome do 
produto, data de fabricação e validade 
(mínima de 24 meses), número do lote, 
composição, peso, endereço e telefone 
de contato, nome e registro do 
responsável técnico. De acordo com 
normas da ANVISA/MS e responsável 
técnico (quando couber). Líquido 
viscoso com coloração transparente 
e/ou verde. Capacidade aproximada de 
800 ml a 1 L. 

R$6,34 

98 E 207275 UNI 1.000 

REFIL (SACHÊ) ALCOOL EM GEL 70% 
-- Álcool Gel 70% para higienização das 
mãos, como suplemento às lavagens 
rotineiras com água e sabão, 
evaporação rápida sem deixar odor. 
Composição a 70% com ação 
antisséptica, composto ainda por 
glicerina e extrato de aloe vera (e/ou 
vitamina E) de tal forma a proporcionar 
ação hidratante.  
Deverá indicar no rótulo do produto 
nome/CNPJ do fabricante, nome do 
produto, data de fabricação e validade 
(mínima de 24 meses), número do lote, 
composição, peso, endereço e telefone 
de contato, nome e registro do 
responsável técnico. De acordo com 
normas da ANVISA/MS e responsável 
técnico (quando couber). Capacidade 
aproximada de 800 ml a 1 L. 

R$11,61 

99 E 300000 PAC 200 

SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ 
MATERIAL INFECTANTE - 50 L -- 
Sacos para lixo hospitalares (resíduos 
hospitalares e também utilizados em 

R$12,19 
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clínicas diversas), confeccionados em 
polietileno de alta densidade (PEAD), de 
material virgem, com pigmentação 
branco leitoso com solda lateral 
contínua, homogênea e uniforme. Leva 
o símbolo infectante obedecendo a 
norma NBR 7500, seguem as normas 
9191 da ABNT, resolução da ANVISA e 
outras correlatas e/ou mais atualizadas 
(INMETRO entre outras). 
O saco de lixo infectante deve possuir 
boa resistência mecânica e a opacidade 
necessária para o qual se destina. 
 
Capacidade aproximada: 50 L 
Tamanho aproximado (padrão): 63 cm x 
80 cm 
Pacote contendo 100 unidades. 

100 E 1012066 PAC 200 

SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ 
MATERIAL INFECTANTE - 100 L -- 
Sacos para lixo hospitalares (resíduos 
hospitalares e também utilizados em 
clínicas diversas), confeccionados em 
polietileno de alta densidade (PEAD), de 
material virgem, com pigmentação 
branco leitoso com solda lateral 
contínua, homogênea e uniforme. Leva 
o símbolo infectante obedecendo a 
norma NBR 7500, seguem as normas 
9191 da ABNT, resolução da ANVISA e 
outras correlatas e/ou mais atualizadas 
(INMETRO entre outras). 
O saco de lixo infectante deve possuir 
boa resistência mecânica e a opacidade 
necessária para o qual se destina. 
 
Capacidade aproximada: 100 L - 110 L 
Tamanho aproximado (padrão): 75 cm x 
105 cm 
Pacote contendo 100 unidades. 

R$24,87 

101 E 1012090 UNI 1.150 

LAVA LOUÇAS GEL CONCENTRADO-
416 G. 
COMPOSIÇÃO:Linear Alquil benzeno 
sulfonato de sódio 10,0 - 20,0/Lauril éter 
sulfato de sódio 5,0 - 15,/Linear alquil 
benzeno sulfonato de trietanolamina 1,0 
- 5,0/ Dipropilenoglicol 1,0 - 5,0 - 
Bronopol*** < 0,2/MIT/CMIT*** < 0, 
Corante*** 0,0001 - 0,001, Aspecto 
(estado físico, forma e cor): Líquido 
viscoso transparente. Odor e limite de 
odor: Característico da versão. pH: 6,5 - 
7,5, Viscosidade: 900 - 1300 cP a 25ºC. 
Outras informações: Densidade: 1,040 - 
1,045 g/mL, 
Deverá Possui tecnologia inovadora que 

R$1,56 
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controla odores indesejados das louças 
através da lavagem - O lava-louças gel 
concentrado deverá ser avaliado por um 
painel de experts para o controle dos 
odores de ovo, peixe, alho e cebola. 
O lava-louças gel concentrado deverá 
possuir uma alta concentração de ativos 
de limpeza, portanto uma pequena 
quantidade proporciona elevado poder 
desengordurante. 
(3) pH Neutro - O lava-louças gel 
concentrado deverá se avaliado sob 
controle de médico dermatologista e 
possui pH neutro. 

102 E 101227 GAL 35 

Detergente desengraxaste alcalino para 
limpeza de chassi 
5lts,composição:hidróxido de sódio 
dodecilbenzenossulfonato de sódio, 
butoxietóxi)etanol sulfato de cobre 
Clorato de sódio 

R$34,60 

103 R 200064 PAC 850 

SACO P/ LIXO, COR PRETA, 
POLIETILENO - CAPACIDADE 100 
LITROS 
Saco para Lixo, uso doméstico, na cor 
preta, de polietileno, capacidade 100 
litros, de acordo com a NBR 7500; NBR 
9190; NBR 9191 e/ou legislação 
correlata. Pacote com 100 unidades. 

R$31,24 

104 R 200087 FRS 2.588 

CERA LÍQUIDA - FRASCO COM 
APROXIMADAMENTE 1 LITRO 
Cera líquida, incolor, à base de silicone, 
parafina, formol, conservante, perfume e 
outras substâncias químicas permitidas, 
teor não volátil mínimo 3,5% na 
categoria pronto para uso, com registro 
no MS. Frasco plástico com 
aproximadamente 01 litro. 

R$7,90 

105 R 200093 GAL 1.684 

CLORO LIQUIDO P/ LIMPEZA - 
APROX. 5 LITROS - 4% -- Cloro liquido 
para limpeza, concentração: cloro ativo 
de 3,48 a 4 %, solúvel em água. 
Acondicionado em galão de plástico de 
aproximadamente 5 litros. A embalagem 
externa devera ser resistente ao 
manuseio e ao empilhamento. Devera 
indicar no rotulo do produto nome/CNPJ 
do fabricante, nome do produto, data de 
fabricação e validade, número do lote, 
composição, peso, endereço e telefone 
de contato, nome e registro do 
responsável técnico, modo de usar e 
precauções no uso do produto, serviço 
de atendimento ao consumidor SAC, de 
armazenamento, segurança e primeiros 
socorros. De acordo com normas da 
ANVISA/MS.De qualidade igual ou 

R$12,53 
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superior MARINA/SUPER 
GLOBO/CANDIDA. Galão de 
aproximadamente 5 litros. 

106 R 200128 FAR 2.424 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 
FARDO C/ 1000 FOLHAS 
Papel toalha interfolhado, formato 
aproximado 23 cm x 21 cm, cor branco, 
papel reciclado. Fardo com 1000 folhas. 

R$8,41 

107 R 201025 PAC 8.501 

PAPEL HIGIENICO BRANCO - 
PACOTE COM 04 ROLOS -- Papel 
higiênico branco, de primeira qualidade, 
gofrado, folha dupla, fabricado com 
100% celulose virgem (não reciclado), 
gramatura superior a 15 g/m2 conforme 
ABNT NBR ISO NM 536:2000 (e/ou 
norma correlata e mais atualizada) e 
resistência a tração a seco, longitudinal 
(aproximadamente) superior a 200 N/m , 
com alvura superior a 80% conforme 
ABNT NBR ISO NM 2470 (e/ou norma 
correlata e mais atualizada), capacidade 
de absorção de água (método cestinha) 
superior a 9g/g conforme norma ABNT 
NBR 15004 (e/ou norma correlata e 
mais atualizada), pintas inferior a 
10mm2/m2 conforme ABNT NBR 
8259:2002 (e/ou norma correlata e mais 
atualizada), furos inferior a 15mm2/m2 
conforme ABNT NBR 15134:2007 (e/ou 
norma correlata e mais atualizada). A 
embalagem externa deve ser resistente 
ao manuseio e ao empilhamento. No 
rótulo da embalagem deverá constar as 
especificações, instruções de uso, lote, 
data de fabricação, prazo de validade, 
armazenamento, segurança, nome, 
endereço e CNPJ do fabricante, serviço 
de atendimento ao consumidor (SAC), 
registro e/ou notificação no MS/ANVISA. 
Acondicionado em pacote com 04 rolos 
de aproximadamente 30 m x 10 cm. 

R$2,55 

108 R 206470 UNI 2.825 

Álcool a 70 % (álcool etílico hidratado 
70º INPM), classificação de risco 96º GL 
64-17-5 70,0% F+, acondicionado em 
frasco plástico com tampa de rosca de 
1000 ml. Deverá constar externamente 
dado de identificação: nome ou marca 
do produto-nome comercial completo, 
categoria do produto, indicação 
quantitativa, recomendação de 
segurança, modo de usar, 
recomendações de primeiros socorros, 
lote ou partida e data de fabricação, 
codificados ou não, razão social, 
endereço e CNPJ do envasilhado do 
álcool. Razão social ou logomarca e 

R$7,30 
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identidade fiscal (CNPJ) do fabricante 
da embalagem, origem do fabricante da 
embalagem (Indústria Brasileira ou Ind. 
Bras., quando for o caso). Registro no 
MS. Validade mínima de 3 anos 

 

 

Obs.: E – EXCLUSIVA  P – PRINCIPAL  R – RESERVADA 
 

 

ANÁLISE PELO SETOR RESPONSÁVEL 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO 

 

___________________________________________                     DATA ______/______/_____ 

      ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR 
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RELAÇÃO DE AMOSTRA DE PRODUTOS PARA ANÁLISE 
 

LOTE 

QUANTIDADE 

PARA 

AMOSTRAS 

MEDIDA DESCRIÇÃO DETALHADA 

27/104 01 FRASCO 

CERA LÍQUIDA - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO 

Cera líquida, incolor, à base de silicone, parafina, formol, conservante, perfume e 

outras substâncias químicas permitidas, teor não volátil mínimo 3,5% na categoria 

pronto para uso, com registro no MS. Frasco plástico com  aproximadamente 01 litro. 

53/107 01 PACOTE 

PAPEL HIGIENICO BRANCO - PACOTE COM 04 ROLOS -- Papel higiênico branco, 

de primeira qualidade, gofrado, folha dupla, fabricado com 100% celulose virgem 

(não reciclado), gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR ISO NM 

536:2000 (e/ou norma correlata e mais atualizada) e resistência a tração a seco, 

longitudinal (aproximadamente) superior a 200 N/m , com alvura superior a 80% 

conforme ABNT NBR ISO NM 2470 (e/ou norma correlata e mais atualizada), 

capacidade de absorção de água (método cestinha) superior a 9g/g conforme norma 

ABNT NBR 15004 (e/ou norma correlata e mais atualizada), pintas inferior a 

10mm2/m2 conforme ABNT NBR 8259:2002 (e/ou norma correlata e mais 

atualizada), furos inferior a 15mm2/m2 conforme ABNT NBR 15134:2007 (e/ou 

norma correlata e mais atualizada). A embalagem externa deve ser resistente ao 

manuseio e ao empilhamento. No rótulo da embalagem deverá constar as  

especificações, instruções de uso, lote, data de fabricação, prazo de validade, 

armazenamento, segurança, nome, endereço e cnpj do fabricante, serviço de 

atendimento ao consumidor (SAC), registro e/ou notificação no MS/ANVISA. 

Acondicionado em pacote com 04 rolos de aproximadamente 30 m x 10 cm. 

01 01 UNIDADE 

DETERGENTE PARA USO GERAL. Tipo de produto: detergente líquido preparado 

com tensoativo aniônico biodegradável, conforme composições descritas abaixo: 

versão neutro composição: componente ativo / tensoativo aniônico (linear 

alquilbenzeno sulfonato de sódio), glicerina, coadjuvantes, conservantes, 

sequestrante, espessantes, corantes e água cor: incolor odor: de acordo com o 

padrão ph: 5,5- 8,0 matéria ativa aniônica : 6,50 - 7,90 %  peso molecular médio: 342 

viscosidade: mín 200 cps com validade mínima 12 meses OBS: De qualidade igual 

ou superior  a YPÊ/MINUANO/(com amostra)ficha de informações de segurança de 

produtos químicos - FISPQ e autorização de funcionamento do fabricante na 

ANVISA/MS. 

03 01 FRASCO 

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO - FRASCO COM APROX . 500 ML 

Limpador Instantâneo Multiuso para remoção de poeiras, gorduras e sujeiras em 

geral. Composição básica: Ácido Dodecil Benzeno Sulfônico, tensoativos, 

alcalinizantes, conservantes, fragrância e água. Frasco com aproximadamente 

500ml. 

06 01 PACOTE 
ESPONJA EM LÃ DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES 

Esponja em lã de aço, para limpeza e brilho. Pacote c/ 08 unidades. 

11 01 FRASCO 

DESINFETANTE DE USO GERAL - FRASCO COM APROX . 1000 ML 

Desinfetante de uso geral, bactericida e fungicida, líquido, concentrado ativo: 50 a 

70%. Composição: cloreto de benzalcônio, glutaraldeído, emulsificante, 

seqüestraste, metil-isotiazolinona e cloro-metil-isotiazolinona, opacificante, essência 

e água ( pode conter também outras substâncias permitidas de acordo com o 
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Ministério da Saúde, Portaria 15/88, 336/99 e/ou legislação correlata). Diluição 

mínima de 1 x 16 litros, para uso geral, não corrosivo, que seja eficaz contra 

bactérias, germes e fungos. Embalado em frasco plástico, com bico dosador, tampa 

de rosquear e lacre abre-fecha.  A embalagem externa deverá ser  resistente ao 

empilhamento e manuseio. Deverá possuir a propriedade de tornar a água com 

coloração branca leitosa quando colocado em contato com a mesma, de forma a 

comprovar a presença do produto quando diluído.  Fragrância de pinho. No rótulo 

deve constar a composição e o nome do produto, data de fabricação e  validade 

(mínima 24 meses), numero do lote, volume, o nome do fabricante ou importador 

com cnpj, com endereço e telefone de contato, o nome e registro do responsável 

técnico, número do registro no MS e/ou ANVISA (o que couber),  instruções de uso, 

precauções, primeiros socorros e  do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). 

De Padrão de Qualidade igual ou superior: PINHO SOL/ PINHO BRIL/YPÊ. 

12 01 PACOTE 

PALHA DE AÇO Nº 0 - PACOTE COM  APROX. 25 G 

Palha de Aço nº 0, em aço carbono, para limpeza e brilho, pacote com 

aproximadamente 25g. 

13 01 PACOTE 

SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM DE APROX . 1000 G 

Sabão em pó, para lavagem de roupas, princípio ativo alquil-benzeno sulfonato de 

sódio, silicato de sódio, carbonato de sódio, silicone, teor de ativos mínimo de 8,0%; 

pH Máximo 11,5, solução 1% pp, pigmentos e substâncias permitidas, de acordo 

com MS 1/78, Portaria 874/98. Embalagem de aproximadamente 1.000 g 

18 01 GALÃO 

DESINFETANTE CONCENTRADO - GALÃO COM 05 LITROS 

Desinfetante concentrado para limpeza profissional, floral. Princípio ativo: Cloreto de 

alquil dimetil benzil amônio (pode conter também outras substâncias permitidas de 

acordo com o Ministério da Saúde, Portaria 15/88, 336/99 e/ou legislação correlata). 

No rótulo deve constar a composição e o nome do produto, data de fabricação e  

validade (mínima 24 meses), numero do lote, volume, o nome do fabricante ou 

importador com cnpj, com endereço e telefone de contato, o nome e registro do 

responsável técnico, número do registro no MS e/ou ANVISA (o que couber),  

instruções de uso, precauções, primeiros socorros e  do serviço de atendimento ao 

consumidor (SAC).Diluição 1:300. Galão com 05 Litros. 

23 01 UNIDADE 

APARELHO DESODORIZADOR DE AR AUTOMÁTICO - COM TEMPORIZADOR 

Aparelho desodorizador de ar automático (temporizado), em spray, tempo de 

acionamento ajustável, podendo ser acionado até 2400 vezes. Acompanha 1 

aparelho, 1 refil e 2 pilhas. 

25 01 FRASCO 

DETERGENTE LÍQUIDO P/ LIMP. PESADA - FRASCO C/ APROX . 500ML 

Detergente líquido, para limpeza pesada, concentrado, princípio ativo linear 

alquilbenzeno, sulfonato sódio, tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, 

preservantes, sequestrante, espessante, teor ativo mínimo de 8,0%, ph = 6,0 - 9,0, 

solução 1% PP, de acordo c/ MS 1/78, portaria 874/98. Frasco com 

aproximadamente 500 ml. 

30 01 FRASCO 

LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM APROX. 500 ML   

Limpa vidros com gatilho, principio ativo tenso ativo aniônico fluorato. composição 

básica: lauril eter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoeter, glicolcio, alcool etilico, 

perfume e água. acondicionado em frasco plástico com aproximadamente 500 ml, 

com gatilho. A embalagem externa deve ser de material resistente ao manuseio e ao 
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empilhamento. No rotulo deve constar, o nome do produto, data de fabricação e 

prazo de validade, o nome do fabricante ou importador com cnpj, com endereço 

completo, telefone e também o nome do técnico responsável pelo produto,  

notificação na anvisa,  as instruçõess de uso; avisos sobre os perigos e informações 

de primeiros socorros; o número de telefone do serviço de atendimento ao 

consumidor (sac). Frasco com aproximadamente 500 ml. 

31 01 UNIDADE 

PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO - APROX. 90 CM x 70 CM 

Pano de chão alvejado tipo saco para limpeza, composto de 100% algodão,  

medindo aproximadamente 90 cm x 70 cm, com variação de 10% de oscilação nas 

medidas, pesando no mínimo 150g, sem acabamento, na cor branca. acondicionado 

preferencialmente em saco plástico transparente, fechado e lacrado. a embalagem 

externa deve ser resistente ao manuseio e ao empilhamento. No rótulo da 

embalagem devera constar instruções de uso, lote, data de fabricacao, prazo de 

validade e armazenamento, nome, endereço e cnpj do fabricante, serviço de 

atendimento ao consumidor  sac, composição do produto. 

60 01 GALÃO 
DETERGENTE ALCALINO E DESENGRAXANTE - REMOÇÃO GRAXOS E 

GORDURAS ANIMAL E VEGETAL. GALÃO 5 LITROS 

69 01 FRASCO 

ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 2000ML -- Água 

Sanitária (hipoclorito de sódio ou cálcio) produzida com água potável e teor de cloro 

ativo de 2% a 2,5%, frasco com  aproximadamente 2000 ml. Água sanitária de uso 

geral, alvejante, desinfetante e bactericida. Embalada em frasco plástico, com bico 

dosador, tampa com lacre de segurança e rosqueável. Com rótulo resistente à água 

e lacre antivazamento, o que a torna mais eficaz, segura e econômica. Validade 

mínima de 6 meses. Deverá indicar no rotulo do produto o nome/cnpj do fabricante, 

nome do produto, data de fabricação e validade, numero do lote, composição, 

volume, endereço e telefone de contato, serviço de atendimento ao consumidor sac, 

modo de usar, segurança, primeiros socorros e armazenamento. 

83 01 GALÃO 

SABONETE ANTIBACTERIANO -  5 LITROS -- Sabonete Anti Bacteriano (também 

conhecido como antisséptico). Tendo sua fórmula especialmente desenvolvida para 

limpeza das mãos e com ação antibacteriana (antisséptica) a base de Triclosan 0,5 

% (ativo antisséptico) e Ph neutro, dermatologicamente testado, proporcionando uma 

limpeza eficaz das mãos eliminando 99,99 % dos germes e bactérias, sem ressecá-

las. Deverá indicar no rótulo do produto nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, 

data de fabricação e validade (mínima de 24 meses), número do lote, composição, 

peso, endereço e telefone de contato, nome e registro do responsável técnico.  De 

acordo com normas da ANVISA/MS e responsável técnico (quando couber). 

Fragrância neutra e/ou suave (erva doce). Galão de aproximadamente 5 litros. 

84 01 UNIDADE 

SABONETE ANTIBACTERIANO - 90 GRAMAS -- Garante proteção contra até 10 

doenças, a fórmula deve  proteger contra germes e hidrata profundamente a pele 

para que ela fique macia, suave e livre das bactérias. Deve possuir  Active 5, o 

poderoso sistema antibacteriano que proporciona a higiene e a saúde diárias da 

família. Germes testados: E. coli, K. pneumoniae, S. Aureus, H1N1, S. epidermidis, 

S. Flexneri, P. Aeruginosa e S. Pyogenes. Composição: Sodium Palmitate/ Sodium 

Oleate// Sodium Laurate (Jábon de Sodio), Aqua, Glycerin, Parfum, Sodium Chloride, 

PEG-12, Triclocarban, Titanium Dioxide (CI7891), Etidronic Acid, Pentasodium 

Pentetate,Yellow 10 (CI47005), Red 4 (CI 14700), Green 5 (CI 61570) Benzyl 
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Salicylate, Amyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl Mettylpropional, Citronellol, 

Geraniol. 

87 01 GALÃO 

SHAMPOO AUTOMOTIVO - 5 LITROS -- Shampoo para lavagem de veículos, com 

tensoativos e surfactantes capazes de agir sobre graxa, gorduras e ceras (poder 

desengraxante e desengordurante). Líquido viscoso (viscosidade aproximada de 175 

cps), biodegradável, inofensivo à pintura, antialérgico. Composição básica:  Ácido 

sulfônico, espessantes, agente de controle de ph, estabilizante, mantenedor de 

espuma, tensoativos/surfactantes, conservantes e veículo. Produto concentrado. 

Validade de 24 meses. Registro no MS e/ou ANVISA (o que couber). Fornecido em 

galão de aproximadamente 5 litros.    

91 01 PAR 

LUVA DE BORRACHA - TAMANHO P -- Luva de segurança, fabricada em borracha 

(látex) natural, proteção do usuário contra produtos químicos, revestimento interno 

em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos. 

Comprimento do cano de aproximadamente 30 cm. Validade mínima de 03 anos. 

Apresentar CA do produto. 

92 01 PAR 

LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M -- Luva de segurança, fabricada em borracha 

(látex) natural, proteção do usuário contra produtos químicos, revestimento interno 

em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos. 

Comprimento do cano de aproximadamente 30 cm. Validade mínima de 03 anos. 

Apresentar CA do produto. 

93 01 PAR 

LUVA DE BORRACHA - TAMANHO G -- Luva de segurança, fabricada em borracha 

(látex) natural, proteção do usuário contra produtos químicos, revestimento interno 

em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos. 

Comprimento do cano de aproximadamente 30 cm. Validade mínima de 03 anos. 

Apresentar CA do produto. 

101 01 UNIDADE 

LAVA LOUÇAS GEL CONCENTRADO-416 G. 

COMPOSIÇÃO: Linear  Alquil benzeno sulfonato de sódio 10,0 - 20,0/Lauril éter 

sulfato de sódio 5,0 - 15,/Linear alquil benzeno sulfonato de trietanolamina 1,0 - 5,0/ 

Dipropilenoglicol  1,0 - 5,0 - Bronopol*** < 0,2/MIT/CMIT*** < 0, Corante*** 0,0001 - 

0,001, Aspecto (estado físico, forma e cor): Líquido viscoso transparente. Odor e 

limite de odor: Característico da versão. pH: 6,5 - 7,5, Viscosidade: 900 - 1300 cP a 

25ºC. Outras informações: Densidade: 1,040 - 1,045 g/mL, 

 Deverá Possui tecnologia inovadora que controla odores indesejados das louças 

através da lavagem - O lava-louças gel concentrado deverá  ser avaliado por um 

painel de experts para o controle dos odores de ovo, peixe, alho e cebola. 

O lava-louças gel concentrado deverá possuir uma alta concentração de ativos de 

limpeza, portanto uma pequena quantidade proporciona elevado poder 

desengordurante. 

(3) pH Neutro - O lava-louças  gel concentrado deverá se   avaliado sob controle de 

médico dermatologista e possui pH neutro. 
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ANEXO 02 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DO CRC 

 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

01 – Documento de identificação com foto, de todos os sócios ou administrador(es); 

02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

03 – Comprovação de inscrição no CNPJ (Pessoa Jurídica); 

04 – Comprovante de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 

 

REGULARIDADE FISCAL:  

05 – Certidão Negativa de Débito estadual; 

06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

07 – Certidão Negativa de Débito relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

08 – Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

10 – Certidão Negativa de pedido de falência da empresa, expedida pelo cartório distribuidor da sede 

da pessoa jurídica.  

11 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

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

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente autenticados pela junta Comercial da 

unidade federativa da sede da empresa ou Declaração de Imposto de Renda, se for Optante pelo 

SIMPLES.   

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12 – 1 (um) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove execução pertinente e compatível com o objeto licitado. 

13 – Autorização de Funcionamento - AFE, emitida pela ANVISA para fornecimento de produtos que 

alcançarem tal exigência. 

 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

14 – Declarações conforme modelo do Anexo 03. 

15 – Declarações conforme modelo do Anexo 05 (apenas para MEI, ME ou EPP). 

 

 

Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou mediante 

apresentação dos originais.  
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ANEXO 03 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

Pregão Eletrônico nº 048/2020 – Processo nº 080/2020 

 

Empresa.............................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio de 

seu representante legal, o Sr................................................... portador da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas da lei: 

 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9854, 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; 

2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e 

informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das obrigações objeto da Licitação; 

4) QUE cumpre plenamente os requisitos do edital. 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal 
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ANEXO 04 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Pregão Eletrônico nº 048/2020 – Processo nº 080/2020 

 

Objeto: 

 

Razão social, CNPJ, Endereço completo, e-mail,  Telefone/Fax: 

 

Validade da proposta: (mín. 60 dias) 

 

 

Lote Quant. Unid. Especificação Valor unitário Valor total 

01 … UNI. 
Descrição completa conforme especificações 

constantes do anexo 01 
  

   Idem demais Lotes   

 

 

Local e data 

 

 

 

 

Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável 

 

 

OBS: Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 

valores, quantidades e demais critérios estabelecidos neste edital. 
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ANEXO 05 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA 

 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

(NOME DA EMPRESA)____________________________________________________, 

CNPJ Nº ____________________,com sede____________________________________ 

________________________________________, (endereço completo) por intermédio de seu 

representante legal, para fins do Pregão Eletrônico nº 048/2020, DECLARA expressamente, sob as 

penalidade cabíveis, que : 

 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 

Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da Lei Municipal nº 

4.239/2009; 

 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos 

impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

____________________________,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Nº da cédula de identidade:__________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 
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ANEXO 06 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL  

(A SER APRESENTADO SOMENTE À BLL) 

 

AUTORIZACÃO PARA REPRESENTACÃO EM PREGÕES 
Autorização para Representação em Licitações 
Nome: 
Endereço: 
Bairro: Cidade: 
CNPJ/CPF: 
Inscrição estadual: 
Telefone comercial: 
E-mail: 
Representante legal: 
CPF: RG: Telefone: 
Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil, do qual declara ter pleno 
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
São responsabilidades do Licitante: 
I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 
venha a participar; 
II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor; e 
III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento. 
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação poderá implicar o pagamento de 
taxas de utilização, conforme previsto nos normativos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil 
e/ou nos editais de licitação dos quais venha a participar. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil a expedir boleto de cobrança bancaria referente às taxas de utilização ora referidas. Sem prejuízo 
do disposto acima, o Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes a sociedade corretora abaixo 
qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de 
representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema BLL Compras da Bolsa de 
Licitações e Leiloes do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 
I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
II. apresentar lance de preço; 
III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo (a) pregoeiro (a); 
IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 
V. interpor recursos contra atos do(a) pregoeiro(a); 
VI. apresentar e retirar documentos; 
VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
VIII. assinar documentos relativos as propostas; 
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não 
poderá ser substabelecido. 
Corretora: 
Endereço: 
CNPJ: 
O presente Termo de Adesão e válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer 
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. 
 
Local e data 
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 07 

 

TERMO DE INDICAÇÃO DE OPERADORES  

(A SER APRESENTADO SOMENTE À BLL) 

 

Indicação de Operadores (licitante direto) 

Licitante: 

CNPJ: 

Operadores 

1 Nome: 

CPF: Função: 

Telefone: Celular: 

Fax: e-mail: 

2 Nome: 

CPF: Função: 

Telefone: Celular: 

Fax: e-mail: 

O Licitante reconhece que: 

I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo a Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 

prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação 

escrita de seu titular ou do Licitante; 

III. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo devera ser comunicada 

imediatamente a Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

IV. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 

sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros. 

 

Local e data: _______________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 08 

MINUTA DE ATA E DE CONTRATO 
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