
   psr 1  
                           
 
 
 

 

                 

   
 

 MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021 – PROCESSO N° 057/2021 

 
TIPO DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO PELO MENOR PREÇO – REGISTRO DE PREÇOS 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI 

 

Pregoeiro:   Paulo Sérgio Rangel 
 
Equipe de apoio:  Adriana Rodrigues Costa 

Bruno Arcoverde Cavalcante 
Simone Rodrigues da Costa  

 

  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 

designadas pelas Portarias nº 22.429/21, 22.430/21, 22.431/21 22.432/21, 22.453/21, 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: 11/06/2021, às 13:00 horas. 

- Fim do recebimento das propostas: 24/06/2021, às 13:00 horas. 

- Abertura das propostas: 24/06/2021, às 13:00 horas. 

- Início do Pregão: 24/06/2021, às 14:00 horas. 

LOCAL: https://bllcompras.com  

 

- 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 https://bllcompras.com. 

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

- Impugnação/Remessa de documentos e informações: https://bllcompras.com. 

 
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 – Termo de Referência. 

- Anexo 09 – Minuta da Ata e do Contrato. 
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* Documentos a serem apresentados à BLL quando do cadastramento no sistema 

 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA 

PARA O LOTE 08 – 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 O LOTE 20 – 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 (https://bllcompras.com). 

   

2 – OBJETO 

2.1 – O objeto da presente licitação é o registro de preço para futura e eventual aquisição 

de materiais de limpeza e higiene, referente itens mal sucedidos do PRC 080/2020, 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 
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 3.3.90.30 – Material de Consumo (91) – Fonte 155 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (92) – Fonte 159 

10.302.0003.2.008 – MANUTENÇÃO DO CEREST 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (149) – Fonte 159 

10.302.0003.2.642 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (239) – Fonte 159 

10.304.0004.2.009 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (286) – Fonte 159 

10.305.0004.2.010 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

 3.3.90.30 – Material de Consumo (309) – Fonte 102 

 3.3.90.30 – Material de Consumo (310) – Fonte 159 

12.361.0015.2.203 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (121) – Fonte 101 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (124) – Fonte 147 

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

 3.3.90.30 - Material de Consumo (166) – Fonte 101 

12.365.0014.2.135 – MANUTENÇÃO DAS CRECHES 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (186) – Fonte 101 

12.366.0016.2.081 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (219) – Fonte 101 

12.367.0036.2.221 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (241) – 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 (447) – Fonte 100 

04.122.0011.2.301 – MANUTENÇÃO DA SEPLAN 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (463) – Fonte 100 

04.122.0011.2.672 – MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BARBACENA 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (635) – Fonte 100 

08.224.0059.2.318 – MANUTENÇÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 3.3.90.30 - Material de Consumo (884) – 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; 
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 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 

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) 3097-4600 – 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; 
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  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 

   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.bllcompras.com.  

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) 3097-4600, 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 
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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; 

  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 – 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; 

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

de menor preço e valor estimado para a contratação; 

  6.4.14 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 

ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
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7 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

   7.1 – 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; 

  7.2 - 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; 

 7.3 - 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; 

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

do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

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

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

4.239/2009, será procedido o seguinte: 

8.2 - 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; 

8.3 - 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; 

8.4 - 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;  

8.5 - 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; 

8.6 - 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; 

8.7 – 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;  

8.8 – 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;  

 8.9 – 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. 

 

9 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

  9.1 – 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; 
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  9.2 – 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. 

 9.3 – 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. 

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

  9.5 – 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.  

 
10 – PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTAÇÃO 

 10.1 – A proposta escrita, com os preços finais após a etapa de lances, bem como os 

documentos relativos à habilitação deverão ser encaminhados preferencialmente através de campo 

próprio na Plataforma BLL ou no e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br, no prazo máximo de 02 (duas) 

horas do encerramento dos lances, devidamente assinados/autenticados digitalmente; 

 10.1.1 – Considera-se assinatura digital a espécie de assinatura eletrônica viabilizada pelo 

emprego da criptografia assimétrica ou criptografia de chaves públicas, cuja utilização foi consagrada 

no Brasil com a edição da Medida Provisória 2.200-2/2001;  

 10.2 – Caso a licitante vencedora não possua assinatura/autenticação digital, apontando-a em 

todos os seus documentos, deverá realizar o mesmo procedimento na forma do item 10.1, com 

posterior encaminhamento da documentação e proposta originais ou cópias autenticadas, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias  do encerramento do certame, para a Diretoria de Licitações – Rua Baronesa 

Maria Rosa, 378, Bairro Boa Morte, CEP 36.2001-002, Barbacena/MG, A/C do(a) pregoeiro(a) 

  10.2.1 - 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. 

  10.3 – A habilitação das PROPONENTES será verificada por meio do SICAF, ou CRC emitido 

pelo Município de Barbacena com certidões atualizadas, e nos documentos por ele abrangidos 

conforme Anexo 02, para os que não possuem cadastro, para comprovar a regularidade da situação do 

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

 10.4 – As MEs e EPPs deverão apresentar toda a documentação exigida em conformidade com 

o Decreto 8.538/2015, que regulamenta o tratamento favorecido e simplificado às microempresas, 

empresas de pequeno porte e MEI. 

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

estabelecido no item 10.1, acarretará sanções previstas na cláusula de sanções deste Edital, podendo 

o (a) Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente. 

 10.6 – Após a conferência dos documentos, caso estejam de acordo com o solicitado será 

declarada a empresa vencedora do lote, ocasião em que o Pregoeiro enviará mensagem, no sistema, 

informando a data e hora em que serão declarados os vencedores, momento no qual será aberto o 

prazo para manifestação de intenção de recurso. 

 10.7 – A PROPOSTA ESCRITA 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 
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Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência 

e conta bancária, deverá conter: 

  a) Preço unitário e total do item, em algarismos, em moeda corrente do país, estando nele 

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

 b) O prazo de validade da proposta 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. 

  c) Especificação completa do produto oferecido, com as informações técnicas que possibilitem a 

sua completa avaliação, no mínimo conforme descrito no Anexo 01 deste Edital; 

 d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 e) Prazo de garantia/validade dos produtos ofertados, conforme Anexo I; 

 10.8 – Na proposta final, a empresa vencedora deverá apresentar a readequação do novo valor 

proposto. 

 10.9 – Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o 

MENOR PREÇO POR LOTE; 

 10.10 – Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 

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

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

legislação em vigor; 

 10.12 – Serão rejeitadas as propostas que: 

 a) contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;  

 b) sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) insuficiente (s) que permita (m) a 

perfeita identificação do objeto licitado;  

 c) contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do (a) Pregoeiro (a); 

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

menor valor. 

  
11 – AMOSTRAS 
 11.1 – O(s) licitante(s) vencedor (es) da fase de lances, deverá (ão) apresentar a (s) amostra(s) 
do(s) produto(s) para os lotes 1, 5, 8, 14, 15, 19 e 20 descritos no Anexo I, que serão analisados pela 
Diretoria de Logística da Prefeitura Municipal de Barbacena. 
 11.1.1 – 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 (dois) dias úteis e envio da referida 

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

 11.1.2 – 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.  

 11.1.3 – 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;  

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

fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital;  
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 11.1.5 – 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; 

 11.1.6 – 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;

 11.1.7 – 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; 

 11.1.8 – Caso o produto seja rejeitado após esta análise, o licitante será desclassificado, 

passando-se à nova negociação com o proponente subseqüente e melhor classificado. 

 11.1.9 – A fase de habilitação fica suspensa e condicionada à apresentação e julgamento das 

amostras. 

  
12 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

12.1 - 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 https://bllcompras.com.  

  12.1.1 – 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. 

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

caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

12.3 – 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. 

12.4 - 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. 

 12.5 – 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; 

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

elaborado direta e preferencialmente na plataforma da BLL (https://bllcompras.com). 

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

importará decadência do direito de recurso. 

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

aproveitamento. 

  12.9 – 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. 
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12.10 – 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. 

12.11 - 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. 

 
13 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

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

eventuais da contratante e deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir da emissão da Autorização de Fornecimento. 

 13.1.1 – 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 17h, telefone (32) 3339-2014, considerando 

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

 13.1.2 – 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. 

 13.2 – 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. 

 13.3 – 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. 

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

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

 13.4.1 – 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; 

 13.5 – 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. 

 13.6 – 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. 

 13.7 – 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; 

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

 13.8.1 – 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. 

 13.9 – 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; 

 13.10 – 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; 

 13.11 – 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.  

 13.12 – 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; 

 13.13 – 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; 

 13.14 – 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. 

 
14– PAGAMENTO E PREÇO 

14.1 - O valor máximo definido para o presente processo licitatório é de R$648.177,07 

(seiscentos e quarenta e oito mil cento e setenta e sete reais e sete centavos). O preço máximo 

aceitável por lote encontra-se discriminado no Anexo 01. 

           14.2 – O pagamento será feito da seguinte forma: 

 14.2.1 – 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 através de transferência eletrônica a serem 

pagos à vista em até 05 (cinco) dias após o fornecimento e completa instrução do processo de 

pagamento junto a Tesouraria do FMS. O prazo será considerado após o recebimento de cada 

processo de pagamento devidamente conferido pela Chefia de Controle Interno do FMS. 
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14.2.2 – Para os fornecimentos realizados para as demais secretarias, os pagamentos 

serão à vista, após 05 (cinco) dias úteis do efetivo fornecimento e mediante completa instrução dos 

processos de pagamento 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. 

14.2.3 – 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. 

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

será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

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

especificações deste Edital. 

14.5 – A contratada apresentará na SESAP/FMS e na Tesouraria da SEFAZ, os originais das 
certidões negativas de débitos junto ao INSS, FGTS, CNDT e Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 
Federal, validas e regulares para que se proceda ao pagamento devido. 
 
15 – REEQUILÍBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO 

 15.1 – 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. 

 15.1.1 – 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. 

 15.1.2 – 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.  

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

condições de pagamento fixadas neste edital. 

 15.3 – 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; 

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

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

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

valores de mercado observará a classificação original. 

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

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 15.4.1 – 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; 
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 15.4.2 – 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. 

 15.5 – 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. 

 
16 – REAJUSTE 

 16.1 – 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 – FGV ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que represente o menor  valor 

acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

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

proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

            16.2 – 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. 

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

PREÇOS 

17.1 – 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. 

17.2 – 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.  

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

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

17.4 – 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. 

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

assinatura. 

 
18 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 18.1 – 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; 

 18.2 – 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; 

 18.3 – 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; 
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 18.4 – 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. 

18.5 – 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: 

18.5.1 – 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; 

18.5.2 – 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; 

18.6 – 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; 

18.7 – 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; 

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

de Registro de Preços. 

 
19 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

19.1 – 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. 

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

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

 19.3 – 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. 

19.4 – 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. 

 
20 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

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

8.666/93 e posteriores; 

 20.2 – Responsabilização integral pela qualidade dos itens; 

 20.3 – Entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado, assim como comunicar 

formalmente à Contratante, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a entrega, 

mediante, mediante comprovação; 

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

produtos no ato do recebimento. Havendo falta de produto, o material não será recebido; 
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  20.5 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados que facilite à Fiscalização da 

Contratante; 

20.6 – 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. 

20.7 – Responder pelas perdas e 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. 

20.8 – 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. 

20.9 – Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação assumidas, condições estas que deverão ser comprovadas durante a vigência 
da ata à medida que forem vencendo os prazos de sua validade; 

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

resultantes da execução do contrato; 

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

do Trabalho. 

20.12 – A contratada obrigatoriamente deverá cumprir as normas de embalagem, higiênico-

sanitárias, de transporte, acondicionamento e manuseio dos produtos, sendo da contratada a 

responsabilização integral pela qualidade dos produtos;  

20.13 – Os custos com a entrega dos produtos será 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 de Compras, 

respeitando as características de cada item constante do edital.  

 
21 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

21.1 – Gerir e fiscalizar a execução do contrato através de gestor (es) devidamente 

identificados;  

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

o período de recebimento e/ou prazo de garantia, a substituição dos itens que apresentarem defeito ou 

não estiverem de acordo com a proposta;  

  21.3 – Aplicar, quando for o caso, as penalidades, advertências e as sanções de acordo com a 

legislação vigente;  

 21.4 – Efetuar os pagamentos de acordo com as condições contratuais.  

 
22 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 22.1 – 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: 

 22.1.1 – 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; 
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 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. 

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

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

Preços. 

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

gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

  22.3 – 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. 

  22.4 – 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. 

  22.5 – 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 

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. 

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

aquisição do objeto constante do registro de preços. 

 
23 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

  23.1 – A gestão e a fiscalização do Contrato serão acometidos aos servidores Patrícia Ribeiro 

de Medeiros - Diretora 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 Bruno dos Santos Silva - Chefe de Almoxarifado e 

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

 23.2 – 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). 

 
24 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1 – 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. 

24.2 – 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 
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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. 

24.3 – 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; 

24.4 – 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; 

24.5 – 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; 

24.6 – 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. 

24.7 – 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. 
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 24.8 – 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; 

 24.9 – 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; 

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

ativa, para cobrança judicial. 

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

eximem a contratada da plena execução do contrato. 

 24.12 – 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. 

 24.13 – 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. 

 
25 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

todas as disposições contidas neste edital. 

 25.2 – 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. 

 25.3 – 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. 

 25.4 – 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. 

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

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

 25.6 – 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; 

 25.7 – 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. 

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

acordo com a legislação que regula a matéria; 

 25.9 – 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; 
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 25.10 – 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. 

 25.11 – 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. 

 25.12 – 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; 

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

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

 25.14 – 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 2021. 

 

 

Alysson Felipe de Vasconcelos 

Responsável por Editais 
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ANEXO 01 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 – PROCESSO Nº 057/2021 

 

LOTE COTA COD. UNID QUANT. ESPECIFICAÇÃO 

VAL. UNIT. 

MÁXIMO 

 

1 E 200054 FRS  12.204 

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 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. 

R$5,90 
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2 E 200070 GAL  302 

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$6,59 

3 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$8,00 

4 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$295,80 

5 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$38,04 

6 E 200098 UNI  335 

MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO DE 
JARDIM - APROX. 30 M 
Mangueira para irrigação de jardim 
com aproximadamente 30m de 
comprimento em pvc com 1/2" de 

R$77,50 
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diâmetro interno, parede 2mm de 
espessura, com esguicho e conexão. 
 

7 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$38,89 

8 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$5,32 

9 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 

R$4,01 
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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 
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. 
 

10 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$26,46 

11 E 207248 PAC  800 COLHER RESISTENTE PARA R$6,32 
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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. 
 

12 E 207250 UNI  780 

ESPANADOR DE  PENA -- 
Espanador de pena de avestruz, cabo 
em madeira, medida mínima 40 cm . 
 

R$33,13 

13 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$115,04 

14 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). 

R$24,49 
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Fragrância neutra e/ou suave (erva 
doce). Galão de aproximadamente 5 
litros. 
 

15 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$1,59 

16 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$17,16 

17 E 300000 PAC 200 

SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 
P/  MATERIAL INFECTANTE - 50 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). 

R$32,52 
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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. 
 

18 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$42,00 

19 E 1012090 UNI 1.350 

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 

R$6,82 
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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. 
 

20 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$5,32 
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Obs.: E – EXCLUSIVA  P – PRINCIPAL  R – RESERVADA 
 

 

ANÁLISE PELO SETOR RESPONSÁVEL 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO 

 

___________________________________________                     DATA ______/______/_____ 

      ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   psr 30  
                           
 
 
 

 

                 

   
 

 MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

RELAÇÃO DE AMOSTRA DE PRODUTOS PARA ANÁLISE 
 

LOTE 

QUANTIDADE 

PARA 

AMOSTRAS 

MEDIDA DESCRIÇÃO DETALHADA 

1 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 

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. 

5 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. 
 

8 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. 

14 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 
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% (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. 

15 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 

Salicylate, Amyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl Mettylpropional, Citronellol, 

Geraniol. 

19 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. 

20 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, 
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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. 
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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 021/2021 – Processo nº 057/2021 

 

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 021/2021 – Processo nº 057/2021 

 

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 021/2021, 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 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO 09 

MINUTA DE ATA E DE CONTRATO 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos ............ dias do mês de ......... do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE BARBACENA, 

inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, 

Barbacena/MG, CEP: 36.201-900, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Carlos Augusto 

Soares do Nascimento, brasileiro, casado, servidor público municipal, CPF nº 104.655.416-66, RG 

MG-172.974.24 SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Barbacena (MG), através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEMAS neste ato representada por seu Secretário Daniel Martins 

de Mello Neto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 105.175, portador do RG nº 

MG 12.054.843 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 054.349.606-61, residente e domiciliado em 

Barbacena/MG, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, neste ato 

representada por sua Secretária Municipal Mara Cristina Piccinin de Souza, RG MG 10331484, CPF 

034.918.846-75, brasileira, solteira, residente e domiciliada em Barbacena/MG, da Secretaria 

Municipal De Planejamento e Gestão - SEPLAN, neste ato representado por seu secretário Municipal 

Gilberto Cardoso Ramos Júnior, brasileiro, divorciado, médico veterinário, inscrito no CPF n° 

758.346.347-53, portador do RG- MG-14.485.758 SSP/MG, residente e domiciliado em Barbacena/MG, 

da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana - SETRAM neste ato representado por seu 

Secretário Municipal Odilon Grossi Couto, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF 

n°698.886.806-25, portador do RG n° M-4728606 SSP/MG, residente e domiciliado em Antônio 

Carlos/MG, Secretaria Municipal De Obras Públicas – SEMOP, neste ato representado por seu 

Secretário Jefferson Viana Valentim de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob 

o nº 108.366.726-23, portador do RG nº MG-17.007.785, residente e domiciliado em Barbacena/MG, da 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAP neste ato representado por seu Secretário Municipal Arinos 

Brasil Duarte Filho, brasileiro, médico, portador do RG M-3.766.139 SSP/MG e inscrito no CPF nº 

529.905.326-68, residente e domiciliado em Barbacena/MG, nos termos das Leis Federais nºs. 

8.666/93, 10.520/2002, Lei complementar n° 147/2014, Decreto Federal n° 8538/2015, Lei Municipal nº 

4.239/2009 e dos Decretos Municipais n°s 7660/2014 e 7.674/2014 e das demais normas legais 

aplicáveis, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2021, 

Processo Licitatório nº 57/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e homologado 

pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal, às fls. ____ do processo referenciado, RESOLVE registrar os preços 

da(s) empresa(s) abaixo especificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 

quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital e Anexos, pelas disposições de 

Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e os 
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preceitos de Direito Privado, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela empresa cuja 

proposta foi classificada em 1º lugar no certame supradito, conforme segue:  

Empresa Classificada:  

CNPJ:  

Endereço:  

Representante:  

RG: CPF:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente assento tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de materiais 

de limpeza e higiene para atender diversas secretarias, por um período de 12 meses, conforme 

especificações, obrigações, condições comerciais e demais informações constantes no Edital dos autos 

supramencionados, assim como a proposta vencedora e demais documentos acostados, tudo parte 

integrante do presente instrumento, independente de transcrição.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES 

Os preços registrados, as especificações do objeto e demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são 

as que seguem: 

LOTE COTA COD UNID QUANT. ESPECIFICAÇÃO VAL. UNIT. 

MÁXIMO 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE E DOS PREÇOS 

3.1 O presente instrumento terá prazo de validade IMPRORROGÁVEL POR 12 (DOZE) MESES, 

contados da respectiva assinatura, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, com 

eficácia legal a partir da publicação do extrato, conforme art. 61, § Único do diploma legal em 

referência. 

3.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar 

instrumento de contrato, facultando-se a realização da licitação específica para a aquisição 

pretendida, assegurada a preferência à empresa registrada em igualdade de condições. 
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3.2.1 Caso a Administração Pública Municipal opte por formalizar contrato para aquisição de 

materiais de limpeza e higiene para atender diversas secretarias, visando atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, o referido instrumento 

deverá ser assinado dentro do prazo de validade do presente assento, conforme 

regulamenta o art. 12 e parágrafos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

3.3 O preço máximo aceitável, unitário, de acordo com o item, encontra-se discriminado no aludido 

Edital referente ao processo licitatório supramencionado. 

3.4 Independentemente de solicitação, 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 em Diário 

Oficial do Município de Barbacena. 

3.5 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

4.1 O preço total do presente instrumento perfaz a importância R$.......... (...............................). 

a. O pagamento, conforme DRF nº ..../..... (fl....), realizado em até 05 (cinco) dias do efetivo 

fornecimento e mediante completa instrução de processos junto a Tesouraria do FMS para a SESAP e 

para as demais secretarias em até 05 (cinco) dias úteis do efetivo fornecimento dos produtos e 

mediante completa instrução dos processo de pagamento junto a Tesouraria SEFAZ. Os prazos são 

considerados após o recebimento de cada processo de pagamento devidamente aprovado pela Chefia 

do Controle Interno do FMS/ Controladoria Geral – Agente SEFAZ. 

4.2 O pagamento será efetuado pelo Município, através de depósito em conta no Banco Itaú, devendo 

ser informado os dados necessários ao depósito. Caso a proponente registrada não seja correntista 

do Banco Itaú o pagamento será realizado por Ordem de Pagamento através do citado Banco. 

4.3 Para liberação do pagamento será exigido da proponente registrada a apresentação junto à 

Secretaria Municipal de Fazenda/Tesouraria FMS os originais das certidões negativas de débitos 

junto à União (Certidão Conjunta abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias e de 

Terceiros), Estado e Município, FGTS, INSS e CNDT (válidas e regulares), sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
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4.4 Não será pago o objeto fornecido em desacordo com as especificações constantes no presente 

assento, oriundo do Pregão Eletrônico nº 021/2021 – Processo Licitatório nº 057/2021.  

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes para a futura e eventual contratação, conforme DRO nº ...../.... (fl.....), 

correrão a expensas da seguinte dotação orçamentária e das que lhe vierem a substituir em exercícios 

seguintes: 

CLÁUSULA SEXTA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO 

6.1 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. 

6.2 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 eventual e futuro contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do fornecimento/serviços ou bens registrados, 

cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto à(s) proponente(s) 

registrada(s), observadas as disposições contidas no presente assento, Edital e legislação vigente. 

7.2 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará à(s) proponente(s) registrada(s) para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado. 

7.2.1 À(s) proponente(s) registrada(s) que não aceitar(em) reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado será liberada do compromisso outrora assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.2.2 A ordem de classificação da(s) proponente(s) registrada(s) que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará à originária. 

7.3 Quando o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados e à fornecedora/prestadora 

não puder cumprir o compromisso, o órgão GERENCIADOR poderá, cumulativamente: 
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a. Liberá-la do compromisso assumido nas condições estabelecidas, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento/prestação de serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada 

à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;  

b. Convocar as demais proponentes registradas para assegurar qualquer oportunidade de 

negociação. Caso a negociações não tenham êxito, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à 

revogação do presente instrumento, adotando medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

7.4 Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, devendo ser mantidas as 

condições de pagamento originárias, fixadas no aludido Edital/anexos. 

7.5 O reajuste somente poderá ser aplicado após a autorização do Chefe do Executivo e retroagirá à 

data da respectiva solicitação. 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 O registro da proponente registrada terá seu cancelamento formalizado por despacho do ÓRGÃO 

GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas seguintes hipóteses: 

a. Descumprir as condições assumidas na Ata de Registro de Preços; 

b. Injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços; 

c. Não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração Pública Municipal, desprovida de justificativa aceitável; 

d. Der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um dos 
motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores; 

e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 
da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 

g. Sofrer sanção prevista no art. 87, caput, III ou IV, Lei 8.666/93, ou no art. 7º, Lei 10.520/2002.  

 

8.2 O registro da proponente registrada será cancelado também quando não aceitar reduzir o preço 

registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 

 

8.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento do presente instrumento, devidamente 

comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido da proponente registrada. 
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8.4 Enquanto perdurar o cancelamento poderá ser realizado novas licitações para aquisição de 

materiais de limpeza e higiene, visando atender as demandas das Secretarias solicitantes. 

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 Desde que devidamente justificada a vantagem o presente assento, observado lapso temporal de 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 

tenha participado do aludido certame licitatório, mediante anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

9.2 Caberá à proponente registrada beneficiária deste instrumento, observadas as condições nele 

estabelecidos, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação de serviços decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata de 

Registro de Preços, assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR e órgãos participantes. 

9.3 As aquisições/prestações de serviços ou contratações adicionais que se refere esta cláusula não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cento por cento) dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados no presente assento para o ÓRGÃO GERENCIADOR e 

órgãos participantes. 

9.3.1 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: 

a. Ao QUÍNTUPLO do quantitativo de cada item registrado na presente ARP para o ÓRGÃO 

GERENCIADOR e órgãos participantes, no caso de bens e serviços; 

b. Ao TRIPLO do quantitativo de cada item registrado na presente ARP para o ÓRGÃO 

GERENCIADOR e órgãos participantes no caso de obras e serviços de engenharia. 

9.4 Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição/prestação de serviços ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observada a 

vigência do presente instrumento. 

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

fornecedor/prestador de serviços das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR. 

9.6 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais e estaduais a adesão a presente Ata 

de Registro de Preços.  
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CLÁUSULA DEZ – DA GERÊNCIA/FISCALIZAÇÃO 

10.1 Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - Cgem, de 

29.03.2017, o presente assento deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo(a) servidor(a) 

….............................................................. 

10.2 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da proponente registrada, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência não implica 

corresponsabilidade do Município de Barbacena ou de seus agentes e/ou prepostos 

(fiscais). 

CLÁUSULA ONZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Faz parte integrante da Ata de Registro de Preços: o Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2021, 

Processo Licitatório nº 57/2021 – Registro de Preços e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) 

empresa(s) _____________, classificada(s) em 1º lugar no certame supranumerado. 

11.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nºs. 8.666/93 e 

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

Complementar 147/2014, Decreto Federal nº 8538/2015, Lei Municipal nº 4.239/2009 e dos 

Decretos Municipais nºs 7.660/2014 e 7.674/2014 e as condições deste instrumento convocatório. 

 

 

Carlos Augusto Soares do Nascimento 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

Daniel Martins de Mello Neto 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

Mara Cristina Piccinin de Souza 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC 

CONTRATANTE 
 
 
 

Gilberto Cardoso Ramos Júnior 
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Secretaria Municipal De Planejamento e Gestão SEPLAN 
CONTRATANTE 

 
 
 

Odilon Grossi Couto 
Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana – SETRAM 

CONTRATANTE 
 
 
 

Jefferson Viana Valentim de Carvalho 
Secretaria Municipal De Obras Públicas – SEMOP 

CONTRATANTE 
 
 
 

Arinos Brasil Duarte Filho 
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP 

CONTRATANTE 
 

 

 

Proponente(s) Registrado(s) 

TESTEMUNHAS: 

1)___________________________________ 

CPF Nº 

2)___________________________________  

CPF Nº 
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MINUTA DE CONTRATO Nº 037/2021 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARBACENA, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 
340, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, CEP: 36.200-000, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Carlos Augusto Soares do Nascimento, brasileiro, casado, servidor público municipal, 
portador do RG MG -172974-24 SSP/MG, e inscrito no CPF 104.655.416-66, residente e 
domiciliado em Barbacena/MG, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 
neste ato representada por seu Secretário Daniel Martins de Mello Neto, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 105.175, portador do RG nº MG 12.054.843 SSP/MG, 
inscrito no CPF sob o nº 054.349.606-61, residente e domiciliado em Barbacena/MG, da Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, neste ato representada por sua Secretária 
Municipal Mara Cristina Piccinin de Souza, RG MG 10331484, CPF 034.918.846-75, brasileira, 
solteira, residente e domiciliada em Barbacena/MG, da Secretaria Municipal De Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, neste ato representado por seu secretário Municipal Gilberto Cardoso Ramos 
Júnior, brasileiro, divorciado, médico veterinário, inscrito no CPF n° 758.346.347-53, portador do 
RG- MG-14.485.758 SSP/MG, residente e domiciliado em Barbacena/MG, da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana - SETRAM neste ato representado por seu 
Secretário Municipal Odilon Grossi Couto, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF 
n°698.886.806-25, portador do RG n° M-4728606 SSP/MG, residente e domiciliado em Antônio 
Carlos/MG, Secretaria Municipal De Obras Públicas – SEMOP, neste ato representado por seu 
Secretário Jefferson Viana Valentim de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF 
sob o nº 108.366.726-23, portador do RG nº MG-17.007.785, residente e domiciliado em 
Barbacena/MG, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP neste ato representado por seu 
Secretário Municipal Arinos Brasil Duarte Filho, brasileiro, médico, portador do RG M-3.766.139 
SSP/MG e inscrito no CPF nº 529.905.326-68, residente e domiciliado em Barbacena/MG. 

CONTRATADA: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender 

diversas secretarias, conforme obrigações, condições comerciais, especificações quantitativas e 
qualitativas constantes no Edital/Anexos do Processo Licitatório nº 57/2021, Pregão Eletrônico nº 
021/2021 e demais documentos acostados, tudo parte integrante do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
LOTE COTA COD UNID QUANT. ESPECIFICAÇÃO VAL. UNIT. 

MÁXIMO 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

3.1. O presente contrato se instruiu em observância ao disposto na Lei nº 8.666/93, estando 
acostados os seguintes documentos: Termo de Referência (fls. 02/09); Despacho nº 58/2021 que 
aprova o termo de referência (fl.10); Solicitação de Materiais (fls. 11/44); Memorando 057/2021 – 
SEPLAN/DILOG (fl.45); Planilha de cotações (fls.89/92); Relação de Itens atestada pela Chefe de 
Compras (fl. 93); Relação de dotações a ser utilizada no processo administrativo (fl. 94); 
Declaração de Disponibilidade de Recursos Orçamentários nºs 317/2021 e 318/2021 (fls.97 e 
98) e Financeiros FMS/SESAP nº 208/2021 e 099/2021 (fls. 96 e 99); Ofício nº 085/2021-
SEPLAN (fls. 100) solicitando autorização do Chefe do Executivo para abertura do Processo 
Licitatório, devidamente autorizado aos 17.05.2021; Portarias (fls. 101/103): 22.414; 22.416; 
22.424; 22.428; 22.429; 22.430; 22.431; 22.432; 22.433; 22.434; 22.238; 007.2021; 22.427; 22.428; 
22.453; 22.454 e 22.455; Relação de Itens (fl. 104); Edital e anexos (fls.105/126v); 
Encaminhamento à CGM (fl.127); Memorando n° 295/2021 – CGM (fl.128); Encaminhamento à 
CGM (fl.129). 

3.2. Asseveramos que o processo se encontra devidamente autuado e numerado, em respeito ao 
prelecionado na Lei 8.666/93 em seu artigo 38. Restando a última folha como a de número 129. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato, conforme DRO nº ..../... (fl....),correrão a expensas 
das seguintes dotações orçamentárias e das que lhe vierem a substituir em exercícios seguintes: 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

5.1. O preço total estimado para o presente fornecimento perfaz no importe de R$ ................. 
(....................................), fixo e irreajustável por todo o período contratado, vale dizer, 12 (doze) 
meses contados da assinatura do presente instrumento. 

5.2. O preço será considerado completo e abrange todos os tributos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de mão de obra especializada (no que couber), leis 
sociais, administração, lucros, produtos, transporte de produtos e pessoal e quaisquer outras 
despesas, sejam elas necessárias ou acessórias, porém não especificadas no aludido edital/anexos. 

5.3. Para o FMS/SESAP o pagamento será efetuado, conforme DRF nº 208/2021 (fl.96), da 
seguinte forma: em até 05 (cinco) dias após o fornecimento, mediante apresentação de nota fiscal, 
atesto da área solicitante e pedido de pagamento efetuado pelo gestor mediante completa instrução 
junto a tesouraria do FMS. Para as demais secretarias, conforme DRF 099/2021 (fl.99) em até 05 
(cinco) dias úteis após o fornecimento e mediante completa instrução dos processos de pagamento 
junto a tesouraria do SEFAZ. 

5.4. Os prazos são considerados após o recebimento de cada processo de pagamento devidamente 
conferido pela Chefia de Controle Interno do FMS/SESAP e pela Controladoria Geral SEFAZ. 
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5.5. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA através de depósito em 
conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso a 
CONTRATADA não seja correntista do Banco Itaú o pagamento será realizado por Ordem de 
Pagamento através do citado Banco. 

5.6. Para liberação do pagamento será exigido da CONTRATADA a apresentação junto à 
Tesouraria SEFAZ/FMS os originais das certidões negativas de débitos junto à União (Certidão 
Conjunta abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias e de Terceiros), Estado e Município, 
FGTS, INSS e CNDT (válidas e regulares). 

5.7. Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para o pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado. 

5.8. O pagamento não será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
decorrente de penalidade ou inadimplência da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, sem 
que isso gere direito à alteração dos preços, correção monetária ou compensação financeira. 

5.9. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao 
CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada 
mais vir a reclamar a qualquer título, tempo ou forma. 

5.10. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a atualização financeira sobre o valor devido 
pelo CONTRATANTE, entre as datas referidas no item 5.3 e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será quitada utilizando-se o índice publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas que represente o menor valor acumulado no período. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Os valores constantes deste contrato poderão ser reajustados anualmente, mediante solicitação 
da CONTRATADA, de acordo com o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, aquele que represente o menor valor 
acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

6.2. A periodicidade do Contrato será contada a partir da data limite para apresentação da proposta 
ou do orçamento a que essa se referir. 

6.3. 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. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

7.1. O valor do presente contrato poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com 
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, “d” da 
Lei 8.666/93. 
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7.2. 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 impacto nos custos do contrato. 

7.3. Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as condições 
de pagamento fixadas no Edital. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8.1. Este Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, sendo que a 
validade fica sujeita à publicação do seu extrato, podendo ser alterado nos termos dos arts. 57 e 65 
da Lei 8.666/93, acompanhado das devidas justificativas em prol do interesse público. 

8.2. As dotações orçamentárias apresentadas nos autos do certame em apreço é válida até o final do 
exercício financeiro, vale dizer __/__ /___, podendo ser substituída pelas dotações seguintes, se for o 
caso. 

CLÁUSULA NONA– CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

9.1. Todos os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado a Av. Olegário 
Maciel, 355A, CEP 36.200-082, Centro, Barbacena/MG. O horário de entrega deverá ser dentro do 
horário comercial, a saber, segunda a sexta feira de 08h às 17h, telefone (32) 3339-2014, 
considerando que toda a conferência provisória do material a ser entregue acontecerá neste 
momento, e ocorrerá da seguinte forma: 

9.1.1. A entrega será realizada de forma parcelada, de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE. A licitante vencedora terá até 10 dias úteis para realizar a entrega, contados da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) emitido pelo Setor de Compras. 

9.2. Os custos com a entrega dos produtos será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, 
sendo certo que a realização deverá ocorrer nas condições e especificações constantes da 
Autorização de Fornecimento, encaminhada pela Chefia de Compras, respeitando as características 
do item constante do Edital. 

9.3. A carga e a descarga dos itens são de responsabilidade da empresa fornecedora, inclusive com 
pessoal específico. 

9.4. A fornecedora deverá ser, obrigatoriamente, a fornecedora dos produtos registrados/contratados, 
sendo vedada a transferência e/ou subcontratação a qualquer título. 

9.5. Os objetos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas técnicas 
nacionais: em conformidade com as especificações dos padrões de qualidade e aprovação do 
INMETRO (ou entidade correlata/similar), bem como atender as normas técnicas ABNT (ou 
entidade correlata/similar), sempre no que for devido e pertinente. 
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9.6. A Comissão de Recebimento de materiais, ou comissão específica para o tipo de fornecimento 
disposto neste Edital, não aceitará nem receberá qualquer produto em desacordo com as 
especificações e condições constantes deste edital ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao contratado efetuar as substituições necessárias no prazo 
determinado, sob pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão contratual. 

9.7. A aceitabilidade dos produtos estará condicionada à perfeita apresentação da embalagem, rótulo, 
preservação do conteúdo, forma e especificações do produto constantes do edital. 

9.8. A CONTRATADA 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. 

9.9. 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.  

9.10. Os produtos deverão ser entregues com segurança e sob a responsabilidade da Contratada, 
inclusive quanto a qualidade dos produtos. 

9.11. Os produtos devem 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 contar, no mínimo, a 
descrição de cada item, incluindo, marca, data de fabricação e validade. 

9.12. 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 da quantitativa e qualitativa do item e avaliação, com a sua 
consequente aceitação, efetuada pela Comissão de Recebimento legalmente instituída.  

9.13. 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. 

9.14. 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. 
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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.  

9.15. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os produtos poderão ser 
recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, 
e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor. 

9.16. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo 
com o pactuado ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, o gestor do contrato notificará 
por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o material recusado ou complementar o 
material faltante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da notificação formal da Diretoria 
de Logística da Secretaria Municipal De Planejamento e Gestão – SEPLAN (Setor de Almoxarifado 
Central). 

9.17. 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
assumidas, condições estas que deverão ser comprovadas durante a vigência do contrato à medida 
que forem vencendo os prazos de sua validade. 

10.2. A CONTRATADA deverá atender à correta especificação dos produtos e as demais 
disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores. 

10.3. Entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado, assim como comunicar formalmente à 
CONTRATANTE, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a entrega, mediante 
comprovação. 

10.4. Executar o fornecimento, na forma e condições fixadas no presente contrato, mediante 
Autorização de Fornecimento expedida pelo setor de Compras da CONTRATANTE. 

10.5. Zelar e garantir a boa qualidade de fornecimento em consonância com os parâmetros de 
qualidade exigidos pelas normas técnicas pertinentes e pelo Poder Público, executando todo o 
fornecimento com esmero e perfeição. 

10.6. Os dispositivos entregues deverão estar acondicionados em embalagens adequadas para 
proteger o conteúdo e permitir o transporte e armazenamento. Correrão por conta da 
CONTRATADA os custos correspondentes, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluídas no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como frete, seguro e 
descarregamento. 

10.7. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas 
custas e riscos, de acordo com o prazo fixado nos Critérios de Aceitabilidade do Objeto, quaisquer 
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vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrente de culpa da 
CONTRATADA. 

10.8. Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções, quando recusar-se, 
injustificadamente, em realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido neste instrumento. 

10.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas, materiais 
empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

10.10. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, por seus 
empregados ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de ineficiências ou 
irregularidades cometidas na execução do contrato ou omissão, seja por culpa ou dolo, resguardando 
ao Município o direito de regresso, hipótese em que será compelida a responder por tais danos ou 
prejuízos. 

10.11. Responsabilizar-se pelas despesas referentes a seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, de segurança do trabalho e quaisquer outras decorrentes da execução do contrato 
que não tenham sido incluídas nos preços propostos, devendo apresentar os respectivos 
comprovantes quando solicitados, sendo certo que em hipótese alguma possa repassa-las ao 
CONTRATANTE nem responsabilizá-lo subsidiariamente, vedado onerar o objeto do contrato ou 
restringir sua regularização, conforme dispõe o art. 71, caput e parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

10.12. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 
informações e documentos fornecidos pelo CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução do 
objeto contratado. Portanto, é vedada toda e qualquer utilização, divulgação, veiculação ou 
reprodução dos mesmos, para qualquer fim, durante a vigência do presente ajuste ou mesmo após o 
seu término, salvo se houver prévia e expressa autorização do Município. 

10.13. A CONTRATADA não pode ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o 
objeto do presente ajuste, bem como os direitos e obrigações decorrentes, nem ser executado em 
associação com Terceiros, salvo com autorização prévia e por escrito do CONTRATANTE, sob 
pena da aplicação de sanção e/ou rescisão contratual. 

10.14. A CONTRATADA deverá promover a entrega dos produtos em embalagens adequadas para 
proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, zelando pela conservação dos itens, desde a 
origem até o destino da entrega, sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes 
por rodovias não pavimentadas, marítimos ou aéreos (no que couber), correndo por conta exclusiva 
da CONTRATADA todos os custos correspondentes. 

10.15. Cumprir todos os prazos de fornecimento e demais obrigações expressamente previstas no 
aludido Edital/anexos e no presente contrato. 

10.16. A CONTRATADA deverá comunicar à Secretaria Municipal requisitante, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
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entrega dos produtos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para 
corrigir a situação. 

10.17. Respeitar, e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre o 
cumprimento do contrato em locais públicos. 

10.18. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e Higiene do 
Trabalho, no que couber. 

10.19. Respeitar o prazo limite de entrega, zelando pela conservação dos produtos oferecidos até a 
hora de sua entrega. 

10.20. Prestar esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela CONTRATANTE ou 
pelo fiscal/gestor do contrato. 

10.21. Executar o Objeto com o melhor padrão técnico de qualidade e confiabilidade, podendo a 
CONTRATANTE recusá-los, caso não estejam de acordo com o Contrato, Edital e Termo de 
Referência. 

CLÁUSULA ONZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas à execução do presente 
contrato, de conformidade com a legislação pertinente e as normas da Administração Pública, 
informando a ocorrência de qualquer fato irregular cometido pela CONTRATADA que possa 
comprometer a efetiva entrega do objeto, registrando a ocorrência em livro próprio. 

11.2. Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega dos itens por meio do gestor/fiscal quando a 
forma de fornecimento e os produtos estiverem em acordo com as exigências legais e técnicas 
previstas. 

11.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

11.4. Notificar a CONTRATADA para a correção das irregularidades ou demais vícios e por não 
cumprir os prazos de entrega estabelecidos em Edital/Anexos e contrato, podendo, inclusive 
determinar outro prazo, caso não seja possível a correção, por parte da empresa, imediata. 

11.5. Efetuar o pagamento nos termos especificados na CLÁUSULA QUINTA do presente 
contrato. 

11.6. Publicar o extrato do contrato em consonância com a Lei Municipal nº 5.005 de 27.11.2019, 
artigo 13, inciso XVIII, correndo as despesas à suas expensas, com finco no § Único, art. 61 da 
Lei nº 8.666/93. 
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11.7. O atraso ou omissão, por parte do CONTRATANTE, no exercício dos direitos que lhe 
assistem na forma deste contrato, não poderão ser interpretados como renúncia a tais direitos e nem 
como aceitação das circunstâncias que lhe permitiram exercitá-los. 

11.8. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das 
obrigações assumidas, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, 
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo, 
inclusive, exigi-las a qualquer tempo. 

11.9. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência. 

11.10. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber o produto em 
desacordo com o previsto no presente Contrato, ou que estejam em desconformidade com as normas 
legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto 
nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 
24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas. 

CLÁUSULA DOZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Caso a CONTRATADA fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de 
habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto, 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 do Município de Barbacena, 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. 

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a 
execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido à prévia defesa, à 
aplicação das seguintes sanções, conforme art. 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações. 

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. 
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12.3. Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a 02 
(dois) anos, conforme art. 87, III da Lei nº 8.666/93, 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; 

12.4. 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; 

12.5. As aplicações das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Prefeito Municipal, 
facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da abertura de vistas; 

12.6. Decorridos 02 (dois) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 
reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação 
punida, na forma do art. 87, IV da Lei nº 8.666/93. 

12.7. 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; 
II – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos 
prazos fixados para a entrega dos bens e/ou 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 de Barbacena, 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, por prazo legal, observados os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. 

12.8. 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 de Barbacena em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 

12.9. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, caso tenha 
sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 

12.10. 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 à Secretaria Municipal da Fazenda, do CONTRATANTE, 
através de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme 
estipulado nos incisos I, II e III do item 12.7; 
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12.11. O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, 
para cobrança judicial. 

12.12. As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a 
CONTRATADA da plena execução do contrato. 

12.13. 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. 

12.14. O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à 
aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade 
do fato. 

CLÁUSULA TREZE – DA GERENCIA/FISCALIZAÇÃO 

13.1. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa Municipal nº 001/2017 – CGEM 
de 29.03.2017, a execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada_________________________________________. 

13.2. A fiscalização não exclui e nem reduz responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
Terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do 
CONTRATANTE ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais). 

CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais ou contratuais 
assegura o CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato, nos casos e formas dispostos nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8666/93, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

14.2. A inexecução parcial ou total do presente instrumento enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais a as previstas em lei ou regulamento. 

CLÁUSULA QUINZE - DA APROVAÇÃO 

A minuta deste contrato foi aprovada pela Consultoria Geral do Município. 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 

O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Processo Licitatório nº 57/2021, Pregão 
Eletrônico nº 021/2021, regendo-se pelas normas da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, às 
quais também se sujeitam as partes que o celebram, elegendo-se o Foro da Comarca de Barbacena - 
MG, para as questões dele resultantes, ou de sua execução, com expressa renúncia de qualquer 
outro. 
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E assim, por estarem justas e acordes, firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos 
e legais efeitos. 

Barbacena, ________ de ____________________ de ________. 

 
Carlos Augusto Soares do Nascimento 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

Daniel Martins de Mello Neto 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

CONTRATANTE 
 
 

Mara Cristina Piccinin de Souza 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC 

CONTRATANTE 
 
 

Gilberto Cardoso Ramos Júnior 
Secretaria Municipal De Planejamento e Gestão SEPLAN 

CONTRATANTE 
 
 

Odilon Grossi Couto 
Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana – SETRAM 

CONTRATANTE 
 
 

Jefferson Viana Valentim de Carvalho 
Secretaria Municipal De Obras Públicas – SEMOP 

CONTRATANTE 
 
 

Arinos Brasil Duarte Filho 
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADO 
TESTEMUNHAS: 
1) ______________________________________ 
CPF nº 
2) ______________________________________ 
CPF nº 


