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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/CMM/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 20/CMM/2019 
 

 
A Câmara Municipal de Matozinhos, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que no dia 12 de Março de 2019 às 09:00 horas, no prédio da Câmara  

Municipal de Matozinhos, situado na Rua Oito de Dezembro, nº. 400, centro, nesta Cidade, 

será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº. 02/CMM/2019, registro 

de preço do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR ITEM que reger-se-á 

pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 

123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, e, ainda, 

pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

 
1. DO OBJETO 

 
aquisição de Material de Consumo (Gêneros alimentícios e limpeza), para atender as 
demandas da Câmara Municipal de Matozinhos, para o ano de 2019, nas 

quantidades, qualidades e condições descritas no anexo IV do Instrumento 

Convocatório. 

 

 
 

 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar da presente licitação as Pessoas Jurídicas interessadas que 

atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 

documentação. 

 

2.2. Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo 

de falência, dissolução, fusão, cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara, ou 

tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem 

como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS 

3.1 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer licitante, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas 
ao Pregoeiro da Câmara Municipal de Matozinhos, devendo ser protocoladas e entregues no 
Setor de Licitação da Câmara Municipal de Matozinhos/MG, situada na Rua Oito de 
Dezembro, 400, Centro, Matozinhos/MG, no horário de 12:00 às 17:00 horas. 
3.2 Para Impugnação do edital ou interposição de recursos, o interessado ou licitante 

deverá apresentar junto com suas razões, os documentos necessários que 
identifiquem a empresa ou pessoa física (caso não seja sócio ou proprietário, deverá  
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apresentar procuração registrada no cartório), bem como que identifiquem suas 
alegações.  

3.3 Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação os seguintes documentos 
originais, autenticados por cartório, ou cópia simples devidamente acompanhada do 
original para conferência pelos responsáveis:  
3.3.1 Contrato Social e alterações da empresa licitante;  
3.3.2 Cópia do documento de identidade;  

3.3.3 Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes para 
representar a licitante perante a Administração Pública Municipal.  

 
3.4 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá declarar imediata e motivadamente 

o interesse de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 
03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões pelo prazo comum de 
igual número de dias, que começará a correr do término do prazo recorrente para 
juntada de suas razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. 

3.5 A falta de declaração imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso.  

3.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
3.7 Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes 

requisitos, sob pena de não serem conhecidos:  
3.7.1 Ser dirigido no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Matozinhos/MG, aos 

cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (três) dias úteis, em conformidade com as 
disposições do art. 4º inc. XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02;  

3.7.2 Ser dirigido ao Setor de Licitação da Câmara Municipal de Matozinhos/MG, nos casos 
de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, 
inciso I, alínea “c”, da Lei Federal 8.666/93;  

3.7.3 Ser apresentado em uma via original, datilografada ou processada por computador, 
contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 
representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado;  

3.7.4  Ser entregue no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Matozinhos/MG, sito à 
Rua Oito de Dezembro, 400, Centro, Matozinhos/MG, no horário de 08 h as 17h, 
onde será emitido o comprovante de recebimento.  

3.8 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

3.9 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos desta 
Câmara e comunicado a todos os licitantes via site ou email.  

3.10 A Câmara Municipal de Matozinhos não se responsabilizará por recursos e 
impugnação endereçada via postal ou por outras formas, entregues em locais 
diversos do Setor de Licitação e, que, por isso, não sejam entregues no prazo legal.  

 
 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório. 
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4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
 

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
 

I - documento oficial de identidade; 
 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II). 
 

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada 

dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato 
social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes. 

 

4.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial 
e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 

Complementar nº. 123/2006. 
 

 

4.6. A certidão da Junta Comercial, deverá ter vigência até o dia previsto para realização do 

pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas as que forem emitidas depois do dia 31 

de janeiro do ano corrente. 

 

4.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de 

lances. 
 

4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 

4.9. Não será admitida à participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 

 

5. Da Apresentação dos Envelopes 
 

 

5.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos 

representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro 

receberá dos representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e 

rubricados nos fechos, as propostas de preços, a documentação exigida para habilitação das 

licitantes, e a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação (Anexo III), registrando em ata a presença dos participantes. 

 

5.2. Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
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5.3. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de 

Preço” e “Habilitação”. 

 

5.4. Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o 

 número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de 

Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir 

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:                                      

 

 

 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 

 
LICITANTE: _______________________________ 

 
ENVELOPE Nº. 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

 

 

II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 

 
LICITANTE: ________________________________ 

 
ENVELOPE Nº. 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 
 
 
 

 

5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 

apresentados em original, com cópia autenticada por membro da comissão licitante, ou por 

meio de cópia autenticada em Cartório. 

 

5.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 

ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 

gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

 

5.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles 

referentes à proposta de preço e habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados 

no idioma oficial do Brasil. 
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5.8. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o 

mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura/Nota fiscal. 

 

6. Da Proposta de Preço – Envelope Nº. 1 
 

 

São requisitos da proposta de preço: 

 
 

 

a. Ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da 

licitação deste Edital, devendo, preferencialmente, conter razão social, CNPJ, 

endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários. 

 

b. Conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente 

qualificado; 

 

c. Ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital; 
 

 

d. Conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite 

prevista para entrega das propostas, conforme art. 6º da Lei nº. 10.520; 

 

e. Prazo de entrega do objeto de no máximo 03 (três dias úteis) a contar da emissão da 

ordem de compras; 

 

f. No valor das propostas deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a 

perfeita execução do aventado, abrangendo inclusive as despesas com transporte, 

entrega, descarregamento, seguros e encargos previstos nas legislações trabalhistas e 

previdenciárias; 

 

g. Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período mínimo de 

validade das propostas, e caso persista o interesse da Administração, esta poderá 

solicitar a todos licitantes classificados prorrogação da validade, por igual prazo. 
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7. Dos Documentos de Habilitação Jurídica – Envelope nº. 02 
 

 

A documentação relativa à habilitação consistirá de: 
 

 

a. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

 

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por 

ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores, devendo 

conter, em todos os casos, dentre suas finalidades ou atividades econômicas 

exercidas, a produção, organização, realização e/ ou promoção de eventos, atividades 

e/ou competições esportivas; 

 

c. Inscrição do ato constitutivo e sua última alteração, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

c. Comprovação de regularidade perante a Fazenda Nacional, através de Certidão 

Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União. 

 
 
 

d. Certificado de regularidade comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS. 
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e. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS. 

 

f. Certificado de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio 

da empresa. 

 

g Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

Obs.: os documentos de que tratam os itens c e d, podem ser substituídos por certidão 

unificada, na forma da legislação em vigor. 

 

 

7.3. Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

 

a. Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 

 
 

7.4- . Outras Comprovações: 
 

 

a. Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal. 
 

 

b. Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V); 

 

c. Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII). 

 

 

7.6 As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, 

apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo 

complementação posterior, salvo nos casos previstos na Lei Complementar 

123/2006. 

 

7.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das  
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causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 

três dias úteis. 

 

8. Da Abertura dos Envelopes de Preço 

 

8.2. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço, até proclamação do vencedor. 

 

8.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 

classificação. 

 

8.4. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 

 

8.5. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 

prevista neste edital. 

 

8.6. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 

 

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

8.8. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço em cada item para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente 

com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 

 

8.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 

LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

8.11. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por  
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ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate 

previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

8.11.1. Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

 

8.11.1.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do 

direito de desempate; 

 

8.11.1.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 

8.11.1.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam 

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

exercício do mesmo direito. 

8.12. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem 

no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 

 

 

8.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

 

8.14. Será considerada vencedora, a licitante que ao final da disputa de lances, observadas 

as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 

 

8.15. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

de cada item apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 

baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, 

motivadamente, a respeito. 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

8.16. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o menor preço em cada item. 

 

8.17. Será desclassificada: 
 

 

a. A proposta que não atender às exigências deste edital; 

 

b.  produto que não apresentar descrição conforme a do Edital. 
 

 

 

8.18. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 

de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 

habilitação e dos recursos interpostos. 

 

8.19. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e 

qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 

 

8.20 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 
 
9. Disposições Gerais sobre Habilitação 
 

 

9.1.  Concluída  a  fase  de  classificação  das  propostas,  será  aberto  o  Envelope  nº  2  – 
 
“Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 

 

9.2. As licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 

competente ou por servidor designado para o pregão. 

9.3. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 

inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 

alguma restrição. 

9.3.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento  
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9.3.2. ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

 

9.3.3. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 

devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

 

9.3.4. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

 

9.3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

9.4. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 

pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, 

contados de sua expedição. 

 

9.5. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital será 

considerando inabilitado e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à 

habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 

sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 

declarar o licitante vencedor. 

 

9.6. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço 
em cada item. 

 
 

 

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS  

 

 

10.1. As licitantes vencedoras provisoriamente classificadas em primeiro lugar deverão 

apresentar amostras de cada produto constante do Termo de referência - Especificações 

Técnicas, devidamente etiquetadas com o número do item a que se refere, bem como a 

razão social do licitante, acompanhado de toda documentação técnica necessária para 

que se verifique o total atendimento do que está proposto na especificação técnica, em 

até 03(três) dias a contar da data de realização da sessão de processamento do  
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pregão, no Almoxarifado Câmara Municipal de Matozinhos, Rua Oito de Dezembro, 400, 

Centro, Matozinhos/MG. 

 

 

10.2. As amostras serão analisadas para fins de verificação de conformidade com as 

especificações mínimas exigidas no Termo de referência deste Edital. As amostras da 

licitante vencedora provisoriamente classificada em primeiro lugar serão submetidas a 

análise detalhada, ocasião em que será emitido o parecer de aprovação ou reprovação 

das amostras para cada lote ofertado.  

 

10.3. Havendo divergência entre a amostra apresentada e as exigências mínimas 

contidas no termo de referencia, a licitante terá suas amostras desclassificadas para 

aquele item, sendo o segundo colocado notificado para a negociação (art. 4º XVII da Lei 

10520/02) e conseqüente apresentação da amostra, e assim sucessivamente até que se 

obtenha amostra condizendo com o exigido no Anexo I, sendo então declarado um 

vencedor para o item; 

 

 10.3.1. A licitante vencedora provisoriamente classificada em primeiro lugar que deixar 

de apresentar a amostra ou que tiver a amostra desclassificada será considerada 

desclassificada, decaindo-se o direito à contratação, podendo exercer o direito de defesa, 

no prazo de até 03(três) dias úteis da notificação de sua desclassificação. 

 

10.4. Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do produto entregue, eventual 

custo com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser 

efetuado pela detentora da ata de registro de preços, conforme disposto no art. 75 da Lei 

n.º 8.666/93, aplicando-se, ainda, as penalidades cabíveis se o produto não atender às 

especificações contida no Anexo I deste Edital.  

 

10.5. Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender a legislação vigente. 

 

11. Da Adjudicação 
 

 

11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
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11.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com a 

proponente, para que seja obtido o melhor preço. 

 

11.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 

vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem 

imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito 

por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso 

apresentadas, bem como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após 

o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em 

secretaria. 

 

11.4. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 

 

11.5. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, 

ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

12. Da Ata de Registro de Preços 
 

 

12.1. O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, na forma da minuta do contrato constante do Anexo VIII e nas condições previstas 

neste Edital. 

 

12.2. Será celebrada Ata de Registro de Preços para cobertura de todos os itens e seus 

quantitativos constantes do Anexo IV deste Edital. 

 
 

12.3. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá validade de 09 (nove) 

meses, a partir da data de sua assinatura. 
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13. Da Formalização da Ata de Registro de Preços 
 

 

13.1. Homologada a licitação, será formalizada conforme o contrato, com o fornecedor 

primeiro classificado, obedecida a ordem de classificação pelo menor preço em cada item;  

 

13.2. O melhor classificado  em cada item, será convocado  antes da  assinatura do contrato 

para apresentação das respectivas amostras, sob pena de desclassificação. 

 

13.3. Caso o produto que o fornecedor apresentou  não esteja dentro dos padrões 

estabelecidos no termo de referência será convocado o segundo colocado do item; 

 

13.4. Após análise dos produtos A Câmara de Matozinhos convocará os fornecedores, com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e 

assinatura do contrato. 

 

13.5. No ato da convocação será informado o preço de cada item constante na Ata, de forma 

que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso. 

 

13.4. . Incumbirá a Câmara Municipal de Matozinhos, a publicação da Ata, por extrato, no 

Site da Câmara Municipal de Matozinhos, e no diário oficial de Minas Gerais, até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 

13.5. O prazo previsto no subitem 12.4 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando, durante o seu transcurso, for solicitado por um dos fornecedores convocados, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara Municipal. 

 

13.6. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou 

se recusar a assinar o contrato, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital. 

 

 

13.7. Câmara registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do 

primeiro classificado na licitação. 

 

14. Do Cancelamento 
 

 

14.1. O cancelamento automático da Ata de Registro de Preços ocorrerá: 
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14.1.1. Por decurso do prazo de vigência; 

 

14.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
 

 

14.1.3. Quando o interesse público assim exigir; 
 

 

14.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, e aplicando-lhe as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, nas seguintes 

hipóteses; 

 

14.2.1. A pedido, após a devida análise e aceitação da Administração, quando comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, na ocorrência de fato superveniente 

imprevisível, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado, que venha 

a comprometer a perfeita execução contratual; 

 

14.2.2. Pela Administração, unilateralmente, quando o fornecedor: 
 

 

14.2.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

 

14.2.2.2. Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no 

procedimento licitatório; 

 

14.2.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
 

 

14.2.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de 

compra decorrentes da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 

 

14.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 

 

14.3. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Processo Licitatório se processará de 

acordo com o que o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

 
 
15. Das Condições de Fornecimento 
 

 

15.1. A Câmara Municipal de Matozinhos, por intermédio da Diretoria Administrativa será o 

órgão responsável pelo controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrente 

desta licitação e indicará, sempre que solicitada pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de  
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registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido 

de compra. 

 

15.2. Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de 

fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim 

sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo 

do pedido de compra for superior ao saldo do fornecedor da vez. 

 

15.3. A emissão do pedido de compra/fornecimento será da inteira responsabilidade e 

iniciativa dos órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de 

administração junto aos fornecedores e serão formalizados por intermédio de empenho, 

quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou por contrato nas 

hipóteses em que tais cláusulas se fizerem necessárias. 

 

15.4. A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência do 

respectivo crédito orçamentário. 

 

15.5. A convocação dos fornecedores, para a entrega dos objetos licitados será formalizada 

através de requisição, devidamente assinada pelo  Chefe de Compras, que conterá o endereço 

para realização da entrega, bem como menção à Ata de Registro de Preços a que se refere. 

 

15.6. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar 

o pedido de compra ou empenho no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações 

estabelecidas no contrato estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

 

15.6.1. O licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias, contados da data de sua 

convocação, para retirar a Requisição, Pedido de Compra/Fornecimento ou a Nota de 

Empenho, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Edital. 

 

15.6.2. Comprovado o atraso na retirada da Requisição, Pedido de Compra/Fornecimento, ou 

da Nota de Empenho, o órgão requisitante comunicará a ocorrência à Diretoria Administrativa,  

 

 

15.6.3. que providenciará, assegurada a ampla defesa e o contraditório, a aplicação das 

sanções previstas neste Edital. 

 

15.7. Concluída a entrega dos objetos descriminados na Ordem de Fornecimento, o 

recebimento dar-se-á através de fiscalização conjunta realizada pela contratada e pelo  
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representante da Administração especialmente designado para este fim, nos termos do artigo 

67 da Lei 8.666/1993. 

 

16. Do Controle e das Alterações de Preços 
 

 

16.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/1993, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

 

16.1.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei nº. 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 

Ata e iniciar outro processo licitatório. 

 

16.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 

registrados serão convocados pela Câmara  para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 

16.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

 

16.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

 

16.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 

 

16.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

 

16.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

 

16.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e; 
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16.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

 

16.5. 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. 

 

17. Dos Recursos Administrativos 
 

 

17.1. Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão 

pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 

recurso. 

 

17.2. As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 

(três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do 

prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em secretária. 

 

17.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 

de admissibilidade dos recursos. 
 
17.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

 

17.5. O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias 
 
úteis. 
 

 

17.6. Não serão conhecidas contra-razões a recursos apresentadas intempestivamente. 
 

 

17.7. A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 16.1., importará a 

decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à 

licitante vencedora. 

 

17.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

 

17.9. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, 

mediante publicação no Quadro de avisos da Câmara Municipal e Site. 

 

18. DOS ENCARGOS 
 

 

18.1. Incumbe ao contratante: 
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a. Conferir as especificações e receber o material objeto deste edital; 
 

 

b. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho. 

 
 
18.2. Incumbe à Licitante vencedora: 
 

 

18.2.1. Providenciar as entregas, por exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas 

condições, nos endereços das requisições, no prazo de até 3(três) dias úteis, a contar da data  

do recebimento da mesma, que deverá estar autorizada pela Diretoria Administrativa, 

independente das quantidades solicitadas. 

 

18.2.2. A empresa licitante se compromete a substituir os produtos no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, quando: 
 
a) Houver no ato da vistoria, produtos que não atendem às especificações deste Edital e dos 

demais documentos do processo licitatório; 

b) Os produtos apresentarem vícios ou defeitos dentro do prazo de garantia. 
 

 

18.2.3. Se os produtos entregues não corresponderem às especificações exigidas no Edital, 

na presente Ata e nos demais documentos que compõe o processo licitatório, deverão ser 

substituídos, às expensas da Contratada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

podendo ser aplicada, assegurando o contraditório e a ampla defesa, quaisquer das 

penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

 

18.3. Entregar produtos que correspondam às especificações exigidas no Edital na presente 

Ata e nos demais documentos que compõe o processo licitatório. 

 

18.4. Conceder prazo de garantia do produto, nunca inferior a 90 (noventa) dias, contados 

da emissão da Nota Fiscal. 

 

18.5. Não subcontratar ou transferir o objeto ou parte deste para quaisquer outras empresas. 
 
 

 

18.6. Cumprir integralmente ao disposto no Edital e nos demais documentos que compõe 

o Processo Licitatório. 

 
 
19. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 

 

19.1. O objeto do presente edital será fornecido pelo preço constante na proposta 

da licitante vencedora. 

 



20 
 

 

 

 

19.2. O pagamento será efetuado da seguinte forma: As faturas deverão ser emitidas contra 

a Câmara de Matozinhos, pela Contratada, no primeiro dia subseqüente à comunicação dos 

quantitativos aprovados e o pagamento devera ocorrer em até 7 (sete) dias, devendo o 

licitante proponente proceder à entrega da nota fiscal na secretaria requisitante, bem como 

indicar obrigatoriamente no corpo da nota fiscal o nº. do Processo, nº. Pregão 

Presencial e o nº. Ata de Registro de Preços. 

 

 

19.3 O prazo de garantia dos produtos, nunca inferior a 90 (noventa) dias, deverá constar na 

Nota Fiscal. 

 

20. DO REEQUILÍBRIO DE PREÇO: 
 

 

20.1. A solicitação de reequilíbrio econômico financeiro, poderá ser realizada, desde que 

motivadamente e nos termos do artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93, acompanhada de consulta 

de preços em no mínimo 3 (três) empresas que forneçam os mesmos gêneros e qualidades do 

objeto, de planilha pormenorizada de custos com fundamentos em notas fiscais de compras e 

demais documentos pertinentes, e respeitando os limites impostos pelo artigo 65, §1º da Lei 

8.666/93. 

 

20.2. A solicitação de reequilíbrio econômico financeiro não exime o licitante de entregar os 

produtos requisitados, podendo em caso de recusa de fornecimento, garantido a prévia 

defesa, ser aplicada uma das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

21 DAS PENALIDADES 
 

 

21.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05  

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

21.1.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, 

a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no 

subitem 21, b, II, e das demais cominações legais. 
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21.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 

atrasos no cumprimento das obrigações, e quaisquer outras irregularidades, a Administração 

poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar ao contratado, além das sanções 

previstas na Lei 8.666/93, as seguintes: 

 

a. Advertência; 
 

 

b. Multa de : 

 

 

I) 5% por ocorrência, sobre o valor da nota de empenho, ocorrendo atraso na 

entrega do objeto licitado. 

 

II) 20% sobre o valor total do contrato, nos casos de: 

 

a) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
 

b) Inobservância do nível de qualidade dos objetos; 
 

c) Subcontratação do objeto, no todo ou em parte, sem anuência formal prévia 

da Contratante; 
 

d) Descumprimento de cláusula contratual. 
 

 

C Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

D Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 

promova sua reabilitação. 

21.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

21.4. Incidirá na penalidade prevista no item 20, e incisos deste edital, a licitante 

adjudicatária que se recusar, injustificadamente, a retirar a Nota de Empenho dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por caracterizar 

descumprimento total da obrigação assumida. 

 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.30.00, fonte nº 100, ficha nº 11 
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 

de documentação referente ao presente Edital. 

 

23.2. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

23.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluem-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

na Câmara. 

 

23.4. O Presidente da Câmara Municipal poderá revogar a presente licitação em face de 

razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

23.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

23.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

 

23.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração e a segurança da aquisição. 

 

23.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
 

 

23.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 

das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

23.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o juízo da Comarca de Matozinhos/MG. 
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23.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 

esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, 

anteriormente estabelecidos. 

 

23.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão 

ser objeto de consulta, por escrito, endereçada ao Pregoeiro e protocolizada na sede da 

Câmara Municipal de Matozinhos, na Rua Oito de Dezembro, nº400, centro, até 05 (cinco) 

dias  anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos 

telefones (031) 3712-1169, Email: licitação@camaramatozinhos.mg.gov.br 

 

23.13. Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidos, através do site 

http://www.camaramatozinhos.mg.gov.br (ABA CAMARA INFORMA – Processos licitatórios 

2019). 

23.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

23.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
 

- Anexo I – Termo de Referência; 
 

- Anexo II -Modelo de credenciamento; 
 

- Anexo III - Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação; 
 

- Anexo IV - Planilha de Apresentação de Propostas; 
 

- Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
 

- Anexo VI – Modelo de Declaração que não emprega menor; 
 

- Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital; 
 

- Anexo VIII – Minuta do contrato  

 

Matozinhos, 21  de Fevereiro de 2019. 
 
 

 
 

______________________________ 
 

César Antônio Pereira 
      Presidente da Câmara 

 
 
 

______________________________ 
 

Jussara de Almeida Prado 
            Pregoeira 

http://www.camaramatozinhos.mg.gov.br/
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ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/CMM/2019,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I. ÓRGÃO REQUISITANTE 

 

Câmara Municipal de Matozinhos 

 

II. OBJETO 
 

Registro de Preços para aquisição de Materiais de Consumo: Gêneros alimentícios, para 

atender as demandas da Câmara Municipal de Matozinhos, para o ano de 2019, nas 

quantidades, qualidades e condições descritas na planilha do termo de referência: 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNI. QTD  MARCA  
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL  

Obs 

1 

AÇUCAR CRISTAL, BRANCO OBTIDO DA CANA 
DEAÇUCAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, 
MATERIAIS TERROSSOS E DETRITO ANIMAL OU 
VEGETAL, EMBALADO AUTOMATICAMENTE EM 
PACOTES INDIVIDUAIS DE 5KG(CINCO 
KILOGRAMAS), CONSTANDO NOS PACOTES 
INDIVIDUAIS, DE FORMA LEGÍVEL , A DATA DE 
GABRICAÇÃO E DE VALIDADE DO PRODUTO. 
CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 
MINIMA 12 (DOZE) MESES NOS PACOTES 
INDIVIDUAIS. 

PACOTE 5KG 80 
Delta, Cristal ou 

melhor qualidade 
R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital  

2 

ADOCANTE- dietético líquido, em frasco com, 
no mínimo, 100 ml (cem) mililitros, embalagem 
com os dados de identificação do produto, data 
de fabricação e de validade do produto. 
Ingredientes: Ingredientes: Água, sorbitol, 
edulcorantes artificiais: sacarina sódica e 
ciclamato de sódio e conservadores: Ácido 
benzóico,. 

FRASCO 100 
MILILITROS 

3 

Zero Cal, Assugrin 
Stevia ou 
qualidade 
superior    

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

3 

AGUA SANITARIA-composição química 
hidróxido de sódio e carbonato de sódio, 
princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de 
cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, 
tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas 
em embalagens de papelão identificadas. 

FRASCO 2 
LITROS 

60 

Ypê, Du-lar, 
Brilhante ou 

qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

4 

Álcool Em Gel 70° Para higienização de Mãos. 

Frasco 500 
ml 

50 
Start, Q-otimo ou 

qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
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de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

5 

Avental, material PVC, Avental De Seguranca 
Preto Confeccionado Em Tela De Poliester 
Revestida Em Pvc, Tira Para Ajustes, 
Confeccionadas Do Mesmo Material E Barras 
Laterais Costuradas Por Meio De Solda 
Eletronica. Indicado Para Protecao Do Tronco 
Do Usuario Contra Umidade Proveniente De 
Operacoes Com Uso De Agua, Sangue,Agentes 
Quimicos E Etc. Para Uso Em Laboratorios, 
Pescaria,Acougue, Lavanderia, Jateamento, 
Usinas Entre Outros. Tamanho 1,20x70m.  

unidade 2 ********* R$               R$               

 

6 

Balde plástico, capacidade 12 litros, cor preto - 
Especificações: Material : Plástico, Tipo Do 
Pegador: Com Pegador No Fundo, 
Cor/Acabamento Do Balde  Utilidades: Indicado 
Para Construção Civil, e em Atividades 
Domésticas.  

UNIDADE 4 ********** R$               R$              

 

7 

BOM AR -desodorizador de ar aerosol 

FRASCO 400 
ML 

40 
AIRWICK, Glade 

ou qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

8 

 
BISCOITO CREAM CRACKER. SALGADO.TIPO 
ÁGUA E SAL,CONTENDO CLORETO DE SÓDIO EM 
QUANTIDADES QUE ACENTUE O SABOR 
SALGADO.EMBALAGEM 
INDIVIDUALIZADA.DATA DE  VALIDADE NÃO 
SUPERIOR A  30 DIAS.PACOTE 200 gr. 

Caixa 40 
unidade 
pacotes 

10 
Aymoré, Mabel, 

Marilan   
R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

9 

Biscoito maisena: Acondicioando em 
embalagem original com 200 gramas, contendo 
cada caixa 40 pacotes com 200 gramas. 
Ingredientes: Biscoito doce tipo maisena a base 
de farinha de trigo com acúcar, soro de leite, 
gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina 
de soja enriquecido com vitaminas. 

Caixa 40 
unidades 
pacotes 

10 

Aymoré, Mabel, 
Marilan ou 
qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

10 
Caneca de alumínio  capacidade 4 litros, cabo 
em baquelete cor preto unidade 1 ******** R$               R$               

 

11 

CAFÉ -característica em pó homogêno, torrado 
e moído, embalado em pacote de 
500(quinhetas)gramas, com registro das datas 
de fabricação, validade e lote estampados na 
embalagem, exigidas ainda as seguintes 
características:Aspecto em pó homogênio, 
torrado e moído, acidez: baixa, adstringência: 
moderada, Amargor: fraco a moderadamente 
intenso, aroma e sabor: suave a intenso, com 
sabor característico, ausência da matéria 
estranha e máximo de 1,5%(um virgula cinco 
por cento) de impureza no café torrado e 
moído, bebida: dura, com predominância do 

CAIXA C/10 
PACOTES 500 

GRAMAS 
30 

Três Corações, 
Barão, Pilão ou 

qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital. 
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café arática, admitindo-se bland com no 
máximo 30% de robusta (conillon); corpo: 
pouco encorpado a encorpado; ponto de 
moagem: média a fina; ponto de torra: de 
médio a médio claro; tolerância máxima de 
PVA: para o café torrado moído, até 5%(cinco 
por cento) de grãos verdes e nenhum defeito 
intrínseco; Umidade: do café torrado: máximo 
de 5% por cento). COM SELO ABIC E SAC DA 
EMPRESA EM SUA EMBALAGEM. 

12 

COLA INSTÂNTANEA Precisão - composição: 
Éster de cianoacrilico, Características Aplicação: 
Porcelana, Metal, Boracha, Couro, Madeira, 
Papel, Plástico, Entre Outros. Propriedades: 
Inodoro, Ideal Para Aplicações Na Vertical E 
Materiais, Poroso- S, Forte E Resistente, 
Resistente À Umidade, Colagem Transparente E 
Instantânea, Cola Quase Todos Materiais, 
Fórmula Sem Solvente, Possui Pino Anti-
Entupimento, Embalagem Fica De Pé Peso: 
5(cinco)gramas 

UNIDADE 10 

Super Bond, Bic 
Bond ou 

qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

13 
Colher descartável transparente para refeição. Pacote 50 

unidades 
5 *********** R$               R$               

 

14 

Copo plástico descartável de 200 ml, para água,  
Característica: transparente: Os copos devem 
estar em conformidade com a norma técnica 
14865/2002 da ABNT e norma NBR 13230, com 
massa mínina de 2,20 gramas. 

CAIXA 
C/2.500 

UNIDADES 
10 ************* R$               R$              

 

15 
Cloro FRASCO 2 

LITROS 
5 *********** R$               R$               

 

16 

Desinfetante Fragância lavanda, líquido cor 
roxa; Composição Ingrediente ativo, 
conservante, tensoativo não-iônico, 
sequestrante, corretores de pH, aditivo, 
fragrância, corantes e água.  

FRASCO 1 
LITRO 

70 

Pinho Sol, 
Brilhante ou 

qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

17 

Detergente Neutro Líquido. Composição: 
Composição Tensoativos Aniônicos, 
Sequestrantes, Conservantes, Espessantes, 
Corantes, Fragância e Água.  Frasco 500 

mililitros 
70 

Ypê, Minuano, 
Limpol ou 
qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

18 
Escova de roupa- Com cerdas amarelas de 
polipropileno resistentes e duráveis. 

UNIDADE 2 ********* R$               R$               
 

19 

Esponja para lavar vasilhames-Esponja de 
limpeza dupla face, material espuma  
fibra sintética, formato retangular, abrasividade 
alta, aplicação limpeza geral, características 
adicionais uma face macia outra áspera. 

UNIDADE 50 ********* R$               R$               

 

20 

 
 Faca Para Pão 8 Polegadas, modelo serra marca  
Mundial  ou melhor qualdiade  UNIDADE 2 

Tramontina ou 
qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 
produto antes da 
assinatura do 
contrato, sob pena 
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de desclassificação 
conforme ITEM 10 
do Edital 

21 

Filtro de Papel para coar Café; Tamanhos: 103 , 
Dimensões:2,0 x 15,4 x 20,5 cm (A x L x P) Peso 
Aproximado: 84,0 gramas 

CAIXA 30 
UNIDADES 

90 

Melita, Jovita, 3 
corações ou 
qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 
produto antes da 
assinatura do 
contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 
do Edital 

22 Flanela, cor Laranja, tamanho 38x58 cm  UNIDADE 30 ******** R$               R$                

23 

Fósforo 

CAIXA 240 
UNIDADES 

10 
Fiat Lux , Paraná 

ou qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

24 

Garrafa Térmica 1,8l Pressão Inox - Termolar ou 
melhor qualidade -Dimensões Produto (Compr. 
X Larg. X Alt.): 152 X 135 X 367 Mm 
,Capacidade: 1,8l., Garrafa De Mesa, Uso E 
Transporte Na Vertical. Conservação Térmica De 
Líquidos Frios E Quentes, Sistema De Bomba 
Exclusivo, Jato Forte E Preciso.Não Pinga. 
Revestimento Externo Em Aço Inox. Ampola De 
Vidro. Não Deixa Manchas, Conservação 
Térmica De, No Mínimo, 6 Horas, Dimensões Do 
Produto: Altura: 36,7 Cm Largura: 13,5 Cm, 
Profundidade: 15, Cm Peso: 300 Kg. 

UNIDADE 4 
Termolar  ou 

qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

25 

Garrafa Térmica com tampa de Rosca, 
capacidade para 1 LITRO,  COM TAMPA, COR 
PRETA. 

UNIDADE 2 
invicta ou 
qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

26 

Guardanapo em papel, folha dupla, em fibra 
celulósica, na cor branca. medindo 33 cm x 33 
cm. Será aceita uma variação máxima de l cm 
nas medidas citadas. Pacote com 50 unidades. 

PACOTE 50 
UNIDADES 

80 ********** R$               R$               
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Inseticida Aerossol 450ml- Inseticida Aerossol 
SBP 450ml com Óleo de Citronela 
Multi Inseticida aerossol à base de água 
eficiente para matar mosquitos (inclusive o 
mosquito da Dengue), pernilongos, muriçocas, 
carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. 
Composição: Ingredientes Ativos: Imiprotrina 
0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 
0,100%.Composição: Ingredientes ativos, 
solventes, antioxidante, emulsificantes, 
propelentes e mascarante. Citronela 
Recomendação de Uso: 
Agite antes de usar. Pulverize o produto no 
ambiente em várias direções por 3 a 6 
segundos, sempre na direção oposta ao rosto. 

FRASCO 450 
ML 

30 
SBP, Baygon ou 

qualidade 
superior  

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 
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Deixe agir por 20 minutos e ventile o cômodo. 
Aplique também diretamente sobre os insetos. 
Mantenha pelo menos 30cm de distância de 
móveis e superfícies de madeira." 

28 

Lã de Aço  Pacote 60g com 8 Unidades - 

PACOTE com  
8 UNIDADES 

15 

BOM BRIL , 
Assolan ou 
qualidade 
superior 

R$               R$               

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

29 

LEITE INTEGRAL, 1 LITRO,  

CAIXA C/12 
UNIDADES 

70 
CAMPONESA ou 

qualidade 
superior 

R$               
R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

30 
LUSTRA MOVEIS - fragãncia lavanda 500 

MILITROS 
15 *********** 

R$              
- 

R$              
- 

 

31 

Manteiga  marca Cotochés ou melhor 
qualidade. 

POTE 500 G 80 

Cotochés, 
Camponesa ou 

qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

32 

Multiuso Floral,  - FLORAL - 500ML Frasco cor 
(ROSA) - Ideal para limpeza de Superfícies: 
Acrílicos, Azulejos, Ladrilhos e Pisos, Box de 
Banheiro, , Esmaltados, Fórmica, Laminados, 
Louças de Banheiro , Metais, Paredes, Pia de 
Inox, Plásticos, Superfícies Laváveis,Vidros, 
Vitrines, Para-brisas. Sujeiras: Fuligem, Gordura 
da Cozinha, Gordura do Banheiro, Marcas de 
Dedos, Marcas de Sapato, Óleo, Poeira, 
Resíduos de Sabão, Risco de Lápis; Formato: 
Squeeze 500ml.Fragrâncias:  Tradicional ou 
campestre 

CAIXA 24 
UNIDADES 

15 
VEJA, MINUANO 

ou qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

33 

Pano de prato- sacaria de alta qualidade, , com 
excelente absorção, alem da absorção, anti-
manchas, você pode lavar em água sanitária 
sem medo de manchar os barrados, conta com 
diversas estampas para alegrar e dar vida a sua 
cozinha. Estampas: Sortidas; Medidas: 41 
largura x 66 altura cm; LAVAGEM: panos de 
prato são de excelente qualidade, além de não 
manchar com água sanitária.Descrição: O tecido 
branco do pano de prato é feito em sacaria 
100% algodão de excelente qualidade, 
(conhecido por donas de casa como pé de 
galinha). 
Altura: 66.00 cm; Largura: 41.00 cm; 
Comprimento: 66.00 cm 

UNIDADE 40 ********** 
R$              
- 

R$              
- 

 

34 
Pano de Chão- característica do produto: saco 
alvejado, coloração bege, 18 Batidas. 

unidade 30 ********** 
R$              
- 

R$              
- 
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35 

Papel higiênico, folha simples, cor branca, rolo 
com 300 metros de comprimento e 10 cm de 
largura, peso líquido mínimo de cada rolo igual 
a 500 g. apresentação em caixas ou fardos com 
até 8 rolos de 300 metros cada. 

EMBALAGEM 
COM 8 rolo 

de 300 
metros cada 

80 

Marca Primula, 
Santher, Nobre ou 

qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10  

36 

PAPEL TOALHA- 100% Celulose , 2(duas) dobras. 
Escrito Extra Luxo na embalagem, cor branca, 
cada folha medindo 22,5 cm x 20,5 cm. 

FARDO 1000 
FOLHAS 

115 

Marca  New Paper 
, Primula, Nobre 

ou qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

37 
Prato descartável Fundo, Branco, 15 cm por 4 
cm de profundidade. 

PACOTE C/10 
UNIDADES 

40 ******* 
R$              
- 

R$              
- 

 

38 

REFRESCO EM PÓ, PACOTE 240 GRAMAS, FAZ 2 
LITROS SABOR GOIABA 

CAIXA C/12 
UNIDADES 

10 
Vilma, Pachá ou 

qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

39 

REFRESCO EM PÓ, PACOTE 240 GRAMAS, FAZ 2 
LITROS SABOR LARANJA 

CAIXA C/12 
UNIDADES 

10 
Vilma, Pachá ou 

qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

40 

REFRESCO EM PÓ, PACOTE 240 GRAMAS, FAZ 2 
LITROS SABOR LIMAO 

CAIXA C/12 
UNIDADES 

10 
Vilma, Pachá ou 

qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

41 

REFRESCO EM PÓ, PACOTE 240 GRAMAS, FAZ 2 
LITROS SABOR UVA. 

CAIXA C/12 
UNIDADES 

10 
Vilma, Pachá ou 

qualidade 
superior  

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

42 

REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANA, 
MARCA GUARANÁ OU MELHOR QUALIDADE. 

FARDO C/6 
UNIDADES 

10 
Vilma, Pachá ou 

qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

43 

REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR COLA, MARCA 
COCA COLA OU MELHOR QUALIDADE  FARDO C/6 

UNIDADES 
10 

Vilma, Pachá ou 
qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
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de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

44 

Rodo Madeira Simples p/chão 60 c/cabo de 
madeira plastificado 65cm tamanho (grande) 

UNIDADE 2 
Sacramento ou 

qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

45 

Rodo Madeira Simples p/chão 60 c/cabo de 
madeira plastificado 45 cm tamanho (pequeno) 

UNIDADE 5 
Sacramento ou 

qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

46 
Sabão em barra PACOTE 

COM 5 
UNIDADES 

2 ********* 
R$              
- 

R$              
- 

 

47 

SABÃO EM PO 

CAIXA 1 
QUILOGRAM

A 
40 

Tixan Ypê, Omo 
ou qualidade 

superior  

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

48 

Sabonete liquído- fragãncia Erva doce- 
Características do Produto; Para saboneteira 
gerado de espuma;Produto pronto para o uso 
;Para limpeza das mãos ;Contendo umectante, 
emolientes, registrados no Ministério da Saúde 
( Anvisa );Fragância erva-doce. 

GALÃO 5 
LITROS 

10 ********* 
R$              
- 

R$              
- 

 

49 

SACO DE LIXO 100 LITROS - CARACTERÍSTICAS: 
COR. Preto; CAPACIDADE 100 litros MATERIAL 
Polietileno ; DIMENSÕES 75x90cm; ESPESSURA 
0,10 MICRAS.  

PACOTE 
COM 100 

UNIDADES 
10 

ESPESSURA 0,10 
MICRAS. 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

50 

SACO PARA LIXO  30 LITROS,COR PRETO , 
MATERIAL  Polietileno, ESPESSURA 0,6 micras. 

PACOTE 
COM 100 

UNIDADES 
15 0,6 micras. 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

51 

SUCO NECTAR DE FRUTAS POLPAS  SABOR UVA-
Ingredientes:Água, suco concentrado de uva, 
açúcar, suco concentrado de maçã, vitamina C, 
aroma natural, regulador de acidez ácido cítrico 
e estabilizante goma xantana. 

caixa c/6 
unidades 

10 
Del Vale, Maguary 

ou qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

52 SUCO NECTAR DE FRUTAS POLPAS SABOR caixa c/6 10 Del Vale, Maguary R$              R$              
Será solicitado 

amostragem do 
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GOIABA-Ingredientes Água, polpa de goiaba, 
açúcar, suco concentrado de maçã, vitamina C, 
regulador de acidez ácido cítrico e aroma 
natural. 

unidades ou qualidade 
superior 

- - produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

53 

SUCO NECTAR DE FRUTAS POLPAS SABOR 
LARANJA-IngredientesÁgua, açúcar, suco 
concentrado de laranja, suco concentrado de 
maçã, vitamina C, regulador de acidez ácido 
cítrico e aroma natural. Quantidade do suco O 
néctar de laranja tem 40% de suco. 

CAIXA C/6 
LITROS 

10 
Del Vale, Maguary 

ou qualidade 
superior 

R$              
- 

R$              
- 

Será solicitado 
amostragem do 

produto antes da 
assinatura do 

contrato, sob pena 
de desclassificação 
conforme ITEM 10 

do Edital 

54 
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO , TAMANHO 40 
cm, Dimensões: 31 X 12 X 7 Cm  

UNIDADE 3 *********** 
R$              
- 

R$              
- 

 

55 
VASSOURA PIACAVA, tamanho nº05, CABO DE 
MADEIRA TAMANHO APROXIMADO 1,20 
METROS 

UNIDADE 3 ************ 
R$              
- 

R$              
- 

 

Valor por extenso R$  

 

 

III. PRAZO 
 

a) O Registro de Preço terá vigência de 09 (nove) meses, a partir da respectiva data de 
assinatura, sendo esta data considerada como a de sua celebração. 
 

b) Este Contrato também poderá ser rescindido por ato unilateral do contratante, 
devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à 

contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante. 
 

IV. ESTIMATIVA DE CONSUMO 
 

a) Os cálculos das estimativas de Materiais de Consumo: Gêneros alimentícios e limpeza, nas 
quantidades e condições descritas no anexo IV do Instrumento Convocatório para o ano de 

2019 estão detalhados no ANEXO IV; 

 

b) Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente 
for consumido. 

 

V. DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE FORNECIMENTO 
 

a) O fornecimento será efetuado de forma parcelada, nos prazos, quantidades, local e horário 
especificado nas Ordens de Compras. 

 

VII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) Entregar o (s) produtos, destinados à Câmara Municipal, nas quantidades e condições 
descritas no anexo IV do Instrumento Convocatório no prazo preestabelecido e de acordo com 

as especificações constantes no presente Termo de Referência. 
 

b) Comunicar a Câmara Municipal de Matozinhos, através da Diretoria Administrativa, por 

escrito, no prazo máximo de 24h que anteceder ao vencimento do prazo de entrega dos itens 
adjudicados, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto neste 

Registro de Preços; 

 

c) Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as 
especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte 

ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados 

da notificação que lhe for entregue oficialmente; 
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d) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria,  

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

contratante. 
 

e) A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do Registro de preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer a manutenção do mesmo. 

 

VIII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

a) Notificar a contratada através da Diretoria Administrativa, fixando-lhe prazo para corrigir 

irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 
 

b) Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada, dentro do prazo 

previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias; 
 

c) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 

termos deste contrato. 
 

IX. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 

a) Os preços apresentados deverão conter todos os impostos e encargos decorrentes dos 
fornecimentos desta contratação. 
 

b) A Câmara Municipal de Matozinhos se reserva no direito de utilizar somente parte dos 

recursos previstos para esta contratação. 
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ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/CMM/2019, 
 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................. , portador (a) da Cédula 

de Identidade nº ............... e CPF nº ....................  , a participar da licitação instaurada pela 

Câmara Municipal de Matozinhos, na modalidade Pregão Presencial nº. 02/CMM/2019, na 

qualidade  de  representante  legal,  outorgando-lhe plenos  poderes  para  pronunciar-se  em 

nome da empresa ................ , CNPJ nº ............... , bem como formular propostas, dar lances  
verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
 

 

________________, ______ de ____________________. de ________ 
 

 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 

Quem assinar deve observar o seguinte: 
 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato 
social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 

necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 

público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
 

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 
particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da 

empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for 
como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 

 

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para 
os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/CMM/2019, 
 
                      MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 
 
 

 

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

 

DECLARAÇÃO 
 

 

____________________________________________,CNPJ______________________  
_______ , sediada ________________________________________________ , por 

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

nº. 02/CMM/2019, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação com 

todos os termos estabelecidos neste Edital. 
 
 
 

 

_______________________, ______ de ___________ de 2019 
 

 

______________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 

 

Nome: _______________________________________ 
 

 

Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 
 

 

Observação: Essa declaração deverá ser entregue ao pregoeiro, pelo interessado ou 

seu representante, fora do envelope, na abertura da sessã



35 
 

 

ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/CMM/2019, 
 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando 

todas as estipulações consignadas no Edital, conforme modelo abaixo: 

 

Empresa :                                                                                            CNPJ :                                              E-MAIL :                                                      
TEL                        

ITEM DESCRIÇÃO  UNI. QTD  
MARCA  

 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL  

 

     

 

 

     

 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO 
 R$              -    

 
 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): 
 

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 

computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 

tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações 

inerentes ao fornecimento dos materiais de limpeza, higiene pessoal, utensílios 

domésticos , não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título). 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados da data-limite prevista para entrega das 

propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 

PRAZO DE ENTREGA: 03 (três) dias, mediante apresentação de requisição emitida pela 

Diretoria de Compras devidamente autorizada pela Diretoria Administrativa. 
 

 

___________________, ______ de ___________ de 2019.  
__________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
Nome: _______________________________________  
Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/CMM/2019, 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 

 
 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada  
________________________________________________ , por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº. 

02/CMM/2019, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que 

determina do Edital. 
 
____________________, _____ de _______ de __________. 

 

 
______________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
Nome: _______________________________________ 

 
Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 



37 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/CMM/2019,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 

 
 
 

 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

 
__________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr.(a) __________________________, portador (a) da carteira de Identidade nº. _______________________ e 
CPF nº. ______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Em cumprimento ao que determina o 
a” do Edital. 

 

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

 

______________________, ____de __________________ de 20___ 
 

 

_________________________________ 

 

(representante legal) 
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ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/CMM/2019,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

____________________________________________,CNPJ______________________  
_______ , sediada ________________________________________________ , por 

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

nº. 02/CMM/2019, DECLARA que concorda com todos os termos estabelecidos neste 

Edital, em cumprimento ao que determina referido Edital; 

 

_______________________, ______ de ___________ de 2019. 
 

 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
 

 

Nome: _______________________________________ 
 

 

Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/CMM/2019, 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/CMM/2019 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato para aquisição de materias de consumo (gêneros alimentícios e limpeza), que entre si 

celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS, pessoa jurídica de direito público, inscrita 

no CNPJ n.º 20.229.423/0001-95, com sede na Rua Oito de Dezembro, 400, Centro, em 

Matozinhos - MG, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, ora representada por seu  

Presidente para o Biênio 2019/2020– César Antônio Pereira, inscrita no CPF sob o n.º : 

_______________, Portadora do RG. ___________, residente na _________ (endereço 

completo)___________________, e de outro lado a Empresa 

__________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º ____________________, com sede na _____, n.º _____, Bairro ____________, 

Cidade de __________, UF ______ CEP ______,  

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ora representada pelo seu Diretor 

___________________, inscrito no CPF: ____________, RG _________ expedida pela 

_____________, residente na __________, nº _______________, Cidade de ___________ UF 

_____, CEP ______, tendo como fundamento legal a lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objetivo aquisição de materiais de Consumo(gêneros Alimentícios e 

limpeza), de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e amostras 

apresentadas: 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNI. QTD  
MARCA  

 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL  

 

     

 

 

     

 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO 
 R$              -    

 

 
 
 
OS QUANTITATIVOS SUPRA MENCIONADOS, SERÃO ENTREGUES 

 
PARCELADAMENTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE MEDIANTE REQUISIÇÃO DO 
SETOR  SOLICITANTE. 
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CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA: 

O período de vigência do instrumento contratual será até 31 de Dezembro de 2019 a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado dentro do limite legal estabelecido na lei 

8.666/93, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: - DO VALOR DO CONTRATO: 

Fica o presente instrumento contratual ajustado em R$______________ (____________). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE: 

O valor do presente Contrato não poderá ser reajustado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: 

 

O pagamento do objeto deste contrato será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após 

a entrega da nota fiscal, que obrigatoriamente, deverá ser eletrônica. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO: 

A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais de limpeza na sede da Câmara Municipal de 

Matozinhos, de forma parcelada, mediante quantidade estabelecida na ordem de fornecimento 

emitido pelo Departamento de Compras.  

Após recebimento da ordem de fornecimento, a contratada deverá efetuar a entrega das 

impressoras, fragmentadoras de papel, scanner e cartão de memória até 03 (três) dias úteis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

Compete a Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Matozinhos o acompanhamento e 

controle da execução deste contrato.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES: 

Ao Contratado, total ou parcialmente, inadimplente, em caso de ocorrer atraso  

 

injustificado na execução do contrato, ou sua inexecução total ou parcial, será aplicada multa, 

outras penalidades e as sanções previstas do Edital nº 02/2019e nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 

das Licitações Nº8.666/93 e demais alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA NONA– DA RESCISÃO: 

O presente instrumento contratual poderá ser rescindido:  

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

Art. 78, da Lei Federal de Licitações; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja  
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conveniência para a Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação.  

Parágrafo Único: A rescisão Administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO: 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

3.3.90.30.00, ficha 11, Fonte nº 100 , do presente exercício e as dotações correspondentes 

nos exercícios futuros, podendo ser suplementadas se necessário.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES: 

Constituem-se responsabilidades da Contratada: 

 

a) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 

certame; 

 

b) Entregar o objeto deste contrato de forma parcela, mediante quantidade estabelecida na ordem 

de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, no prazo máximo de até 03 (três) dias 

úteis, após o recebimento da ordem de fornecimento.   

 

c) No presente contrato não será admitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 

associação do Contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, conforme Art. 78, inciso VI da Lei 8.666/93; 

 

d) Nos preços indicados na proposta deverão estar incluídas 

todas as despesas, inclusive as de transportes, tributos, encargos de leis sociais e 

quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas na presente 

licitação. 

 

Constituem-se responsabilidades da Contratante: 

a) efetuar o pagamento ajustado na forma e no prazo convencionados. 

b) dar ao Contratado as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Aplicam-se, subsidiariamente, a este contrato, as cláusulas do Edital de Licitação  
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Pregão presencial  Nº 002/2019, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores e as 

disposições do Código Civil, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 

A Contratante e a Empresa Contratada encontram-se vinculadas ao Edital de Licitações do  Pregão 

Presencial nº 02/2019, conforme o disposto nos Art. 3º e 41 da Lei Federal de Licitações nº 

8.666/93 e demais alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: 

A Contratante fará a publicação do extrato deste contrato para os efeitos legais previstos na 

legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: 

Fica efeito o foro da Comarca de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas deste contrato, não resolvidas administrativamente. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor, em 

presença de duas testemunhas abaixo arroladas. 

 

Matozinhos/MG, ---- de ---------- de -------- 

 

CONTRATANTE ___________________________________ 

 

CONTRATADA ____________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

 

01)____________________________        

Nome:                                                             

CPF:                                                               

 

02)__________________________ 

CPF 

Nome: 


