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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
TIPO: Menor Preço por lote/ítem 
PROCESSO No 005418/2021. 
OBJETO: Registro de Preços de materiais de consumo diversos (limpeza, higiene, copa e cozinha e 
gêneros alimentícios), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência 
constante do Anexo I deste Edital. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF. 
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
A PARTICIPAÇÃO NESTE PREGÃO É PERMITIDA EXCLUSIVAMENTE A MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS - EXCETO OS LOTES N° 18, 40 e 65 - DE PARTICIPAÇÃO 
AMPLA.  
 
- INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 23/07/2021. 
- RECEBIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ATÉ: às 08:00 horas do dia 02/08/2021. 
- RECEBIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: às 08:00 horas do dia 03/08/2021. 
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 08:00  horas do dia 05/08/2021. 
- INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h01min do dia 05/08/2021. 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 - WCompras ID N° 150352 
 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
inscrito no CNPJ sob o nº 13.966.711/0001-67, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo menor preço por lote/ítem, para contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital. O 
presente certame será regido pela Lei Federal Nº 10.520/2002, pela Lei Complementar Nº 123/2006, 
pelos Decretos Municipais Nºs 173/2009 e 058/2019 e, subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 
8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a 
comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos 
da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o 
objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo 
devidamente instruído à Autoridade competente (autoridade superiora) e propor a homologação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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O Edital estará disponível gratuitamente na página www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações e no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
Integram este Edital os seguintes anexos: 
Anexo I - Termo de Referência, 
Anexo I-A - Especificação do Objeto/Valor Máximo Admitido, 
Anexo II-A - Modelo de Proposta, 
Anexo II-B - Modelo Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inc. XXXIII, do Art. 7º da Constituição 
Federal, 
Anexo II-C - Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, 
Anexo II-D - Modelo Declaração de Quadro Societário, 
Anexo II-E - Modelo de Declaração Dados Complementares, 
Anexo III - Exigências de Habilitação, 
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 - O objeto deste Pregão é o Registro de Preços para materiais de consumo diversos (limpeza, 
higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios), para posterior aquisição, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Anexo I e I-A do presente Edital de Licitação. 
1.1.1 - A licitação é divida em lotes/ítei 
em, conforme tabela constante do Termo de Referência - Anexo I e I-A, facultando-se ao licitante a 
participação em quantos lotes forem de seu interesse. 
 
2 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
2.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES, através do Setor de Compras da Prefeitura 
Municipal será o responsável pelo gerenciamento, orientações e controle do presente sistema de 
registro de preços. 
2.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de preços, 
durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador e mediante aceitação de 
fornecimento pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em conformidade com os 
critérios estabelecidos no art. 17 do Decreto Municipal Nº 173/2009. 
 
3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS: 
3.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior à 
data de sua publicação na imprensa oficial, vedada a sua prorrogação. 
3.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como 
termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo 
dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, sem 
prejuízo para o prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos. 
 
4 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES: 
4.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo obedecerá ao disposto no Anexo I e I-A. 
4.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles 
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 
pretendida nas hipóteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1 - As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e 
serão especificadas ao tempo da contratação. 
 
6 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
6.1 - O prazo de validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data limite para o acolhimento das mesmas, conforme indicado neste Edital. 
 
7 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO: 
7.1 - O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 
atentando também para a data e horário fixados para início da disputa. 
 
8 - REFERÊNCIA DE TEMPO: 
8.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
9 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 - Poderão participar do certame, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, 
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, assim caracterizadas nos termos do 
art. 3º da Lei complementar nº 123/2006, exceto quanto aos lotes ( 18, 40 e 65) em que poderão 
participar do processo todos os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 
Edital e seus anexos. 
9.1.1 - A comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 
deverá ser apresentada à época da contratação e será feita na forma estabelecida no Anexo III - 
Exigências para Habilitação.  
9.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem 
em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 ou no art. 7º da 
Lei 10.520/2002, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/1993, ainda que impostas 
por ente federativo diverso do Município de Afonso Cláudio/ES; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d.1) caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 

e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei 8.666/1993 e alterações. 
 
10 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
10.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) coordenar o processo licitatório; 
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração e por parecer jurídico emitido pela Procuradoria Municipal; 
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c) conduzir a sessão pública na internet; 
d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 
e) dirigir a etapa de lances; 
f) verificar e julgar as condições de habilitação; 
g) receber, examinar e decidir os recursos, apoiado por parecer jurídico emitido pela 
Procuradoria Municipal, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 
decisão; 
h) indicar o vencedor do certame; 
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recursos, 
competirá ao ordenador de despesas a adjudicação; 
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 

 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES: 
11.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

a) credenciar-se, previamente, junto ao provedor do sistema “Portal de Compras Públicas”, 
para obtenção da senha de acesso ao sistema eletrônico de compras; 
b) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a 
proposta e os documentos de habilitação e, quando necessários, os documentos 
complementares; 
c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 
d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como 
manter endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão; 
e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
f) utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na 
forma eletrônica; 
g) solicitar o cancelamento da chave de identificação (login) ou da senha de acesso por 
interesse próprio e; 
h) submeter-se às exigências dos Decretos Municipais Nºs 173/2009 e 058/2019, da Lei Nº 
10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei Nº 8.666/1993, assim como aos termos de 
participação e condições de contratação constantes neste instrumento convocatório. 

11.2 - O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas 
automaticamente. 
 
12 - DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA: 
12.1 - Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico 
(Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br). 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
12.3 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o 
cadastro de fornecedores. 
12.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
12.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
12.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
 
13 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
13.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sob pena de decadência 
do direito, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste 
pregão, por meio eletrônico, via internet, ao seguinte endereço: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
13.2 - A impugnação deverá ser feita de forma motivada, mediante petição, contendo a identificação 
do proponente, endereço e telefone, bem como deverá estar acompanhada do documento que 
comprove a aptidão do signatário para a representação da pessoa física ou jurídica. 
13.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnação serão publicadas no Portal de 
Compras Públicas, em campo próprio do sistema. 
13.4 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital ou setor técnico 
e pela Procuradoria Municipal, decidir sobre a impugnação no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 
13.5 - Caso o pregoeiro decida pela improcedência da impugnação ao ato convocatório, deverá 
encaminhar o processo para a autoridade competente, ordenador da despesa, a quem competirá, 
nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do pregoeiro. 
13.6 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
13.7 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para 
a divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardando o tratamento 
isonômico aos licitantes. 
 
14 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:  
14.1 - Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado, 
marca/modelo, preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando a data e o 
horário limite para o seu acolhimento, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 
14.2 - A proposta deverá estar acompanhada ainda da declaração de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
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14.2.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 
o licitante às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal 
cabível. 
14.3 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
14.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
14.5 - Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
14.6 - A proposta comercial vencedora deverá ser apresentada no prazo referido no item 16.2, em 
conformidade com o modelo contido no Anexo II, acompanhada de todos os documentos nele 
enumerados, observando-se o que se segue, sem prejuízo para as demais instruções constantes deste 
edital e seus anexos: 

a) Digitá-la, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas, 
reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao contrato, das normas e critérios deste Edital; 
b) Assinar a proposta na parte final e rubricá-la em todas as suas folhas. 

 
15 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
15.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de “menor preço por lote/ítem”. 
15.2 - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
15.3 - A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
15.4 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 
internet. 
15.5 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 
licitantes, que será ativado a critério do pregoeiro. 
15.6 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 
15.7 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de “menor preço por lote/ítem”, o 
pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
15.8 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
15.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste edital. 
15.10 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
15.11 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
15.12 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
15.13 - Na fase competitiva da sessão pública, o tempo normal de disputa será encerrado por decisão 
do pregoeiro, o que deverá ser comunicado aos licitantes com antecedência mínima de um minuto, 
iniciando-se, após isso, o tempo aleatório de disputa no sistema. 
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15.14 - No decurso do tempo aleatório concedido pelo sistema para oferecimento de lances, o sistema 
eletrônico encerrará, aleatoriamente, dentro de um período de até 30 (trinta) minutos, a recepção de 
lances, após encerramento do tempo normal pelo pregoeiro.  
15.15 - Após o encerramento da etapa aleatória de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
15.16 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
15.17 -  No caso dos lotes de participação ampla - logo após a fase de lances, se a proposta melhor 
classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada 
e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada 
igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

15.17.1 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada 
poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de decadência de seu 
direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela considerada originalmente 
vencedora do certame; 
15.17.2 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, 
devendo apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do presente edital; 
15.17.3 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão 
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, 
observada a ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência; 
15.17.4 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou 
equiparada nos termos dos subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante que 
houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame. 

15.18 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
15.19 - Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 
na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
16 - DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
16.1 - Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado, a sua exequibilidade e 
adequação do objeto e depois solicitará a apresentação da Proposta Comercial ajustada ao último 
lance, seus anexos (Anexo II) e Documentos de Habilitação (Anexo III). 
16.2 - A Proposta Comercial e seus anexos, os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da convocação feita pelo Pregoeiro no 
sistema eletrônico, facultando-se o envio dos documentos por e-mail em formato “PDF” 
(licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br).  

16.2.1 - Quando a Proposta Comercial e seus anexos e os Documentos de Habilitação forem 
remetidos por meio eletrônico (e-mail), o Pregoeiro poderá, se entender necessário, solicitar 
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a apresentação na forma original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados do primeiro dia útil posterior a convocação feita no sistema eletrônico. 
16.2.2 - Quando enviados por correio (tanto os documentos quanto amostra), deverá ser 
utilizado o SEDEX, com REGISTRO e, se solicitado, deverá o licitante fornecer o código para 
rastreamento, sendo que exclusivamente se atendidas estas condições o prazo de entrega 
será considerado atendido na data de postagem dos documentos. 
16.2.3 - No caso de contratação em que se exija a apresentação de planilhas de composição 
de preços, o Pregoeiro poderá, se entender necessário, solicitar sejam encaminhadas 
também por e-mail, em arquivo em formato editável, no mesmo prazo fixado para a Proposta 
Comercial, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.  

16.3 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros:  

(a) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo - CRC/ES: 
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageL
ist.jsp?opcao=todos).  
(b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).  
16.3.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em 
nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
16.3.3 - Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o 
Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.  

16.4 - Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de habilitação serão 
apreciados e, após análise, será declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso 
tenha atendido a todas as exigências do edital.  
16.5 - Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para fins de formalização da 
contratação, mas o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de tal 
comprovação, mesmo que esta apresente alguma restrição, observadas as regras do Anexo III. 

16.5.1 - O motivo da irregularidade fiscal e trabalhista pendente, quando for o caso, deverá 
ficar registrado em ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a 
regularização.  

16.6 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.  
16.7 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, ou se 
recusar a assinar o contrato, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação 
de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
às exigências do edital.  
16.8 - Nas hipóteses previstas no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta 
apresentada no certame. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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16.9 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. Podendo inclusive, ante a identificação de alguma irregularidade ou 
ausente algum dos listados que puder ser de plano, no ato da Sessão Pública, sanado pela Pregoeira 
e equipe de apoio, este será o procedimento adotado, com base no que estabelece o Acórdão 
1758/2003 - PLENÁRIO). 

 

ACÓRDÃO 1758/2003 - PLENÁRIO 
VOTO 
Ressalto, preliminarmente, que o edital não constitui um fim em si mesmo. Trata-se de instrumento para a 

consecução das finalidades do certame licitatório, que são assegurar a contratação da proposta mais vantajosa e a 

igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos precisos termos do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. 

Assim, a interpretação e aplicação das regras nele estabelecidas deve sempre ter por norte o atingimento das 

finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não 

contribuem para esse desiderato. 

No presente caso, não se afigura que o ato impugnado tenha configurado tratamento diferenciado entre licitantes, 

ao menos no grave sentido de ação deliberada destinada a favorecer determinada empresa em detrimento de 

outras, o que constituiria verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 

Ao contrário, entendo que foi dado fiel cumprimento ao citado art. 4º, parágrafo único, do Decreto 3.555/2000, no 

sentido de que “as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, a finalidade e a 

segurança da contratação”. 
Não se configura, na espécie, qualquer afronta ao interesse público, à finalidade do procedimento licitatório nem à 

segurança da contratação, uma vez que venceu o certame empresa que, concorrendo em igualdade de condições, 

ofereceu proposta mais vantajosa e logrou comprovar, na sessão, a aptidão para ser contratada. 

Assiste, portanto, razão à unidade técnica ao considerar regular a inclusão de documentos no processo licitatório, 
no ato da sessão, conforme autorizado pela pregoeira, no exercício de suas regulares atribuições, tratadas nos 
incisos XIII e XIV, do art. 11, do Decreto 3.555/2000. (grifo nosso) 
Por essas razões, acolho os pareceres e voto por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à apreciação 

deste Plenário. 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2003. 

 
17 - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA: 
17.1 - A fim de verificar a conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações 
técnicas constantes no Termo de Referência e no Anexo I-A deste Edital, deverá apresentar para todos 
os lotes amostra em espécie, sob pena de desclassificação.  
17.1.1 - A amostra deverá ser apresentada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis à contar da 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação. 
17.2.2 - A amostra deverá ser entregue no Setor de LIcitação, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal, Praça da Independência, Nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, em dias úteis, no horário de 
07:00 às 13:00 horas, devidamente identificada com o nome da licitante, número do item/lote e do 
pregão a que se refere. 
17.2.3 - A amostra(s) será(ão) avaliada(s) pela área técnica a fim de verificar a conformidade do 
produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas constantes da Especificação do Objeto 
- Anexo I do Edital. 
17.2.4 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 
proposta do licitante será recusada. 
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17.2.5 - A decisão que aceitar ou rejeitar a amostra será formalizada por despacho fundamentado e 
será divulgada aos licitantes.  
 
18 - DOS RECURSOS E DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA: 
18.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
18.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
18.3 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica 
- internet, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, 
por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação e, manifestação motivada é a descrição 
sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer. 
18.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
18.5 - Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, e protocolados junto 
ao órgão promotor do certame, localizado no endereço indicado neste edital, em dias úteis, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas. Somente serão aceitas razões devidamente assinadas pelos recorrentes ou 
procurador legalmente constituído.  
 
19 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA: 
19.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
19.2 - Após a homologação referida no item anterior, o licitante vencedor de cada lote será 
convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
19.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, 
e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
19.4 - Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
20.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/2002, o licitante ou adjudicatário que: 

20.1.1 - Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 
20.1.2 - Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos; 
20.1.4 - Apresentar documento falso; 
20.1.5 - Ensejar o retardamento da licitação; 
20.1.6 - Não mantiver a proposta; 
20.1.7 - Cometer fraude fiscal; ou 
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20.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 
20.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 90 a 97 da 
Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às condições de participação 
e quanto ao enquadramento como ME/EPP ou equiparadas. 
20.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

20.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que 
participou o licitante; 
20.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Afonso 
Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos; 

20.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
20.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto no 
termo de contrato ou no termo de referência quanto ao procedimento e outras condições.  
20.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no termo de 
contrato ou no termo de referência. 
 
21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
21.1 - O valor total máximo admitido para o presente processo licitatório é o descrito no Anexo I-A 
(Especificação do Objeto/Valor Máximo Admitido) do Edital. 

21.1.1 - A oferta de preços acima dos parâmetros estabelecidos no Anexo I-A (Especificação 
do Objeto/Valor Máximo Admitido) do Edital importará na desclassificação da empresa 
licitante. 
21.1.2 - O preço deverá ser ofertado/cotado em algarismos, com até duas casas decimais 
após a vírgula, expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 

21.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
21.3 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente 
independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer 
conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas 
sanções. 
21.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a criação de 
exigência não prevista neste edital. 
21.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 
21.6 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado 
por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o 
reconhecimento de firma. 
21.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
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21.8 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do 
pregoeiro. 
21.9 - Em se tratando de licitação cujo objeto esteja agrupado em lotes, é possível e lícita a adjudicação 
e homologação da licitação, por lote, ainda que o sistema eletrônico adotado pela Administração 
Pública Municipal não esteja adequado para tanto, devendo constar despacho fundamentado no 
respectivo processo administrativo, atestada a inexistência de recurso pendente de apreciação. 

21.9.1 - Adjudicado o objeto e homologado o certame por lote, o Pregoeiro deverá providenciar 
a publicação do resultado da licitação quanto ao respectivo lote e, no momento oportuno, 
atualizar as informações no sistema eletrônico. 

21.10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES.  
21.12 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.  
2.13 - A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste Edital. 
21.14 - Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o 
adjudicatário do certame, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato 
ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de 
capacidade técnica ou financeira.  
21.15 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
21.16 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do ajuste. 
21.17 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 

 
Afonso Cláudio/ES, 21 de julho de 2021. 

 
Keyla M. Zanetti de Oliveira 

Pregoeira  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1- DO OBJETO: 
1.1 O presente tem como objeto futura e eventual aquisição de materiais de consumo diversos, como 

material de limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, destinados aos setores da 
Secretaria Municipal de Saúde, como as Unidades Básicas de Saúde, Estratégia Saúde da Família, 
Vigilâncias em Saúde, Centro Municipal de Reabilitação, conforme abaixo relacionado: 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE 
QUANT. 
MÁXIMA 

01 

ADOÇANTE LÍQUIDO, TIPO DIETÉTICO, À BASE DE 
STÉVIA OU SUCRALOSE, ACONDICIONADO EM 
FRASCOS PLÁSTICOS DE NO MÍNIMO 200ML, COM 
BICO DOSADOR.  

UN 40 

02 

ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE 5 LTS, SOLUÇÃO 
AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU 
CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 
2,5% P/P., COM REGISTRO NA ANVISA. 

UN 1000 

03 

ÁLCOOL EM GEL 70°, GALÃO 5 LITROS, ÁLCOOL EM 
GEL 70%, ANTISSÉPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO GERAL, 
NEUTRO, DE FORMA A NÃO TRANSFERIR ODOR AO 
OBJETO DA ASSEPSIA, DE BOA QUALIDADE. 

UNID 150 

04 

AMACIANTE DE ROUPA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. 
COMPOSIÇÃO: QUATERNARIO DE AMÔNIO, AGENTE 
ANTI MOFO, CONSERVANTE, UMECTANTE, CORANTE, 
OPACTANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, PRODUTO 
CONCENTRADO. 

UN 100 

05 

ASSERT HC 200 DESINFETANTE E LIMPADOR PARA 
SUPERFÍCIES HOSPITALAR CONCENTRADO – SEM 
FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES PRODUTO 
CONCENTRADO, COM ATIVOS ESPECIAIS COM AÇÃO 
BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA. DESINFETANTE 
MUITO CONCENTRADO, À BASE DE QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E ADITIVOS ESPECIAIS, 
PROPORCIONA EXCELENTE RESULTADO NO 
PROCESSO DE DESINFECÇÃO, GALÃO DE 5 LITROS  

UNI 100 

06 

AÇÚCAR CRISTAL, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADOS DE ATÉ 5 KG, COM 
TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO 
PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, 

PCT 700 
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CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NOS 
PACOTES INDIVIDUAIS. 

07 

BACIA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO 
RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE, DIÂM. 
54 CM E ALT 22,5 CM. CAPACIDADE MÍNIMA 33 
LITROS. 

UN 20 

08 

BALDE (CAPACIDADE 12 LITROS): FABRICADO EM 
PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ALÇA DE 
FERRO GALVANIZADO E PEGA MAO. 
COR PRETA, POSSUIR CERTIFICADO DO IMETRO. 

UN 100 

09 

BALDE (CAPACIDADE 10 LITROS): FABRICADO EM 
PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ALÇA 
PLÁSTICA SEGUINDO UMA COR DIFERENTE DO 
BALDE. POSSUIR CERTIFICADO DO IMETRO. 

UNI 50 

10 

BALDE (CAPACIDADE 12 LITROS): FABRICADO EM 
PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ALÇA 
FERRO SEGUINDO UMA COR DIFERENTE DO BALDE. 
POSSUIR CERTIFICADO DO IMETRO. 

UNI 100 

11 
BOBINA EM SACO PICOTADA TRANSPARENTE 20 X 35 
CM FUNDO RETO COM 500 SACOS, SUPORTA ATÉ 2 
KG 

UNID 50 

12 
BOBINA EM SACO PICOTADA TRANSPARENTE 40 X 60 
CM FUNDO RETO COM 400 SACOS. 

UNID 25 

13 
BORRIFADOR / PULVERIZADOR PLÁSTICO 500ML, 
COM VALVULA GATILHO VÁLVULA GATILHO UNI 200 

14 

BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, NA COR BRANCA 
ESPESSURA DO CANO 2,0MM, 2,5MM NA ALTURA 
TORNOZELO E 3,5MM NA UNIÃO DO CANO COM A 
SOLA. ESPESSURA DO SOLADO ANTIDERRAPANTE E 
REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 
12MM NO SALTO, FORMULAÇÃO ESPECIAL COM 
ALTO TEOR DE PLASTIFICANTE POLIMÉRICO E 
BORRACHA NITRÍLICA, TORNANDO O PRODUTO 
RESISTENTE QUANDO EM CONTADO COM MATERIAIS 
DE LIMPEZA EM GERAL, TAM 35, DE BOA QUALIDADE. 

PAR 10 

15 

BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, NA COR BRANCA 
ESPESSURA DO CANO 2,0MM, 2,5MM NA ALTURA 
TORNOZELO E 3,5MM NA UNIÃO DO CANO COM A 
SOLA.ESPESSURA DO SOLADO ANTIDERRAPANTE E 
REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 
12MM NO SALTO, FORMULAÇÃO ESPECIAL COM 
ALTO TEOR DE PLASTIFICANTE POLIMÉRICO E 
BORRACHA NITRÍLICA, TORNANDO O PRODUTO 
RESISTENTE QUANDO EM CONTADO COM MATERIAIS 
DE LIMPEZA EM GERAL, TAM 36, DE BOA QUALIDADE. 

PAR 10 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 15 

 

16 

BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, NA COR BRANCA 
ESPESSURA DO CANO 2,0MM, 2,5MM NA ALTURA 
TORNOZELO E 3,5MM NA UNIÃO DO CANO COM A 
SOLA.ESPESSURA DO SOLADO ANTIDERRAPANTE E 
REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 
12MM NO SALTO, FORMULAÇÃO ESPECIAL COM 
ALTO TEOR DE PLASTIFICANTE POLIMÉRICO E 
BORRACHA NITRÍLICA, TORNANDO O PRODUTO 
RESISTENTE QUANDO EM CONTADO COM MATERIAIS 
DE LIMPEZA EM GERAL, TAM 37, DE BOA QUALIDADE. 

PAR 20 

17 

BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, NA COR BRANCA 
ESPESSURA DO CANO 2,0MM, 2,5MM NA ALTURA 
TORNOZELO E 3,5MM NA UNIÃO DO CANO COM A 
SOLA.ESPESSURA DO SOLADO ANTIDERRAPANTE E 
REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 
12MM NO SALTO, FORMULAÇÃO ESPECIAL COM 
ALTO TEOR DE PLASTIFICANTE POLIMÉRICO E 
BORRACHA NITRÍLICA, TORNANDO O PRODUTO 
RESISTENTE QUANDO EM CONTADO COM MATERIAIS 
DE LIMPEZA EM GERAL, TAM 38, DE BOA QUALIDADE. 

PAR 10 

18 
BOTIJÃO GALÃO TÉRMICO DUPLO 12 LITROS COOLER 
QUENTE E FRIO DE AÇO INOX COM PEZINHO, MODO 
DE SERVIR ATRAVES DE TORNEIRA DE ROSQUEAR. 

UNID 02 

19 
BOTIJÃO GALÃO TÉRMICO GRANDE 12 LITROS DE 
AÇO INOX COM PEZINHO, MODO DE SERVIR ATRAVES 
DE TORNEIRA DE ROSQUEAR. 

UNID 10 

20 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM ASPECTO 
HOMOGÊNEO, EMBALADO À VÁCUO, SABOR 
PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE 
MISTURA DE CAFÉ CONILON EM ATÉ 20% E O 
MÁXIMO DE 20% DE PVA (GRÃOS PRETOS, VERDES E 
ARDIDOS), TIPO TRADICIONAL, COM NÍVEL MÍNIMO 
DE QUALIDADE IGUAL A 5 (CINCO), PACOTE DE ATÉ 
1KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES 
AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, 
CONSTATANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 
NOS PACOTES INDIVIDUAIS. 

KG 1000 

21 CANECAO DE ALUMINIO FUNDIDO N 18 UNI 20 

22 CANECAO DE ALUMINIO FUNDIDO N 20 UNI 10 

23 
COADOR DE PANO ALVEJADO P/ CAFÉ Nº 08 COM 
CABO DE MADEIRA. 
 

UN 50 

24 
COADOR DE CAFE INDUSTRIAL EM FLANELA 100% 
ALGODÃO,TAMANHO : INDUSTRIAL EXTRA GRANDE , 
COM 15 CM DE DIÂMETRO E 22 CM DE 

UN 100 
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PROFUNDIDADE, COM CABO  REFORÇADO E 
ISOLADO. 

25 
COLHER PARA SOPA TOTALMENTE EM AÇO INOX, 
CABO LISO, COMPRIMENTO APROXIMADO 20,5 CM, 
LARGURA 48MM. 

UND 100 

26 
COPOS DE VIDRO TIPO AMERICANO SIMPLES DE 200 
ML ALTURA 93 MM, MATERIAL VIDRO, COM 
DIAMETRO DA BOCA DE 67MM. 

UND 50 

27 

COPO DESCARTÁVEL - EM PLÁSTICO; COM 
CAPACIDADE DE 200ML; MASSA MÍNIMA DE 2,20 
GRAMAS; RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 0,85N; SEM 
TAMPA (100X1), CAIXA COM 2500 UNID. 

CXA 1000 

28 

CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 30, COM 
APLICADOR. PROTEÇÃO CONTRA A AÇÃO DE RAIOS 
SOLARES UVA E UVB. TESTADO 
DERMATOLOGICAMENTE, HIPOALERGÊNICO E ÁGUA-
RESISTENTE. DE USO PROFISSIONAL, RECOMENDADO 
PARA TRABALHADORES QUE OPEREM AO AR 
LIVRE.FRASCO DE 200 ML. 

UNID 500 

29 

DESINFETANTE, FRASCO 750ML DESINFETANTE, 
AÇÃO BACTERICIDA, COM REGISTRO NA ANVISA/ 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, FRASCO COM 750 ML, 
FRAGRÂNCIA SUAVE LAVANDA PERFUMADO, CAIXA 
COM 24 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE. 

UNI 300 

30 
DESODORIZADOR DE AR, DUPLA AÇÃO COM SPRAY 
DE PRESSÃO, FRAGRÂNCIA FLORES DO CAMPO. 
EMBALAGEM COMPRA: FRASCO COM 400 ML. 

UNI 150 

31 

DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL, COM 
EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE, NEUTRO E 
CLEAN, EMBALAGEM PLASTICA DE 500 ML COM BICO 
REGULADOR PARA USO ECONOMICO, CONTENDO: 
IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FARICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO 
LIQUIDO. COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 
UNIDADES. 

UNI 200 

32 

DISPENSER DOSADOR DE DETERGENTE SABÃO 
LIQUIDO INOX 304 POLIDO PARA BANCADA 500ML 
ALTURA: 31,6 CM LARGURA: 10 CM COMPRIMENTO: 
6,4 CM DIÂMETRO DO FURO NA BANCADA: 2,5 CM 
FUNCIONAMENTO MANUAL SOB PRESSÃO NO 
APLICADOR  

UNI 100 

33 
ESCOVA PLÁSTICA COM CERDAS EM NYLON COM AS 
SEGUINTES: DIMENSÕES: C 11,6 CM X L 6,6 CM X A 
4,1 CM 

UNI 100 
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34 
ESCOVA PLÁSTICA COM CERDAS EM NYLON PARA 
UNHAS (LIMPEZA DE MATERIAIS CONTAMINADOS). 

UNI 100 

35 

ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA TIPO BOLA COM 
SUPORTE. VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS LISAS 
E FORMATO ANATÔMICO QUE ACESSA TODOS OS 
CANTOS. CABO E CEPA DE PLÁSTICO. DURAVÉL E 
HIGIÊNICA. 

UNI 100 

36 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/8 UNIDADES 60G. 100% 
ECOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO. 

UNI 150 

37 

ESPONJA DUPLA-FACE MULTI-USO, 100X71X20MM, 
BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA 
LIMPEZA MAIS DIFÍCIL E LADO AMARELO DE ESPONJA 
MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICADA, DE BOA 
QUALIDADE. 

PCT 500 

38 
FACA DE SERRA DE MESA, TOTALMENTE DE INOX, 
CABO LISO COM APROXIMADAMENTE  22 CM , LARG 
2CM. 

UNID 30 

39 
 FACA DE SERRA PARA CORTAR PÃO, TOTALMENTE 
DE INOX, CABO LISO COM APROXIMADAMENTE 30 
CM , LARG 2CM. 

UNID 30 

40 
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA, MATERIAL: 
ALGODÃO, DIMENSÕES: 50CMX35CM, COM BAINHA, 
PACOTE COM 50 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE. 

PCT 200 

41 
GARFO DE MESA TOTALMENTE EM INOX, CABO LISO, 
4 DENTES, COMPRIMENTO APROXIMADO 18,5 CM, 
POR 22 MM . 

UNID 100 

42 

GARRAFA TÉRMICA, 3.5L,100% INOX, INQUEBRÁVEL 
E ALTAMENTE RESISTENTE, COM GARANTIA DE  NO 
MÍNIMO 5 ANOS E MODO DE SISTEMA DE SERVIR 
TIPO BOMBA DE PRESSÃO QUE NÃO PINGA. 

UNID 20 

43 

GARRAFA TÉRMICA, 1L,100% INOX, INQUEBRÁVEL E 
ALTAMENTE RESISTENTE, COM GARANTIA DE  NO 
MÍNIMO 5 ANOS E MODO DE SISTEMA DE SERVIR 
TIPO BOMBA DE PRESSÃO QUE NÃO PINGA. 

UNID 30 

44 
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23 CM EMBALAGEM C/ 
50UND, PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, COR 
BRANCA, 100% FOLHAS NATURAIS COM 4 DOBRAS. 

PACOTE 200 

45 

ISQUEIROS - ACENDE 3.000 VEZES, SELO 
HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE 
ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA. 
COLORIDO. 

UNI 50 

46 JARRA DE PLASTICO COM TAMPA DE 2L. UND 30 

47 
LÂMPADA LED DE 30 W,COM FLUXO LUMINOSO DE 
2400 LM,ALTA ECONOMIA DE ENERGIA E BAIXA 
EMISSÃO DE CALOR MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA 80 

UNID 200 
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(LÚMENS/WATT) NÃO EMITE RADIAÇÃO 
INFRAVERMELHA NEM ULTRAVIOLETA,POTÊNCIA: 
60W. 
COR: BRANCO FRIO 6000K,MODELO: BULBO 
SOQUETE: E27,VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS,ÂNGULO DE 
ILUMINAÇÃO: 240° 

48 

LÂMPADA LED DE 60 W,COM FLUXO LUMINOSO 6000 
LM, ALTA ECONOMIA DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO 
DE CALOR MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA 
(LÚMENS/WATT) 
 NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA NEM 
ULTRAVIOLETA,POTÊNCIA: 60W 
COR: BRANCO FRIO 6000K,MODELO: BULBO 
SOQUETE: E27,VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS,ÂNGULO DE 
ILUMINAÇÃO: 270° 

UNID 200 

49 
 LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ML LIMÃO 
PULVERIZADOR 

UNI 1000 

50 

LUVAS BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G. 
FORMATO ANATÔMICO, PALMAS 
ANTIDERRAPANTES, CANO LONGO, E IMPERMEÁVEL. 
ESPESSURA MÉDIA DE 0,56 E COMPRIMENTO DE 46 
(+/- 2) CM, LUVA VERDE, DE BOA QUALIDADE. 

PCT 50 

51 

LUVAS BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M. 
FORMATO ANATÔMICO, PALMAS 
ANTIDERRAPANTES, CANO LONGO, E IMPERMEÁVEL. 
ESPESSURA MÉDIA DE 0,56 E COMPRIMENTO DE 46 
(+/- 2) CM, LUVA VERDE, DE BOA QUALIDADE. 

PCT 400 

52 

LUVAS BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO PEQUENO. 
FORMATO ANATÔMICO, PALMAS 
ANTIDERRAPANTES, CANO LONGO, E IMPERMEÁVEL. 
ESPESSURA MÉDIA DE 0,56 E COMPRIMENTO DE 46 
(+/- 2) CM, LUVA VERDE, DE BOA QUALIDADE. 

PCT 400 

53 
PALITOS PARA CHURRASCO DE MADEIRA 25 CM 
PACOTE COM 40 UNIDADES (PARA REALIZAÇÃO DE 
BACILOSCOPIA DE TUBERCULOSE). 

PCT 05 

54 

PANO DE CHÃO BRANCO, SACO DE ALGODÃO 
ALVEJADO EXTRA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 
45CMX70CM, PACOTE COM 10 UNIDADE, DE BOA 
QUALIDADE. 

PCT 1000 

55 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO, TIPO 
ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS, COM 
60 METROS NA COR EXTRA BRANCO, PICOTADO, 
GOLFRADO, FARDO COM 16 UNIDADE SENDO QUE 
CADA PCTE C/ 4 ROLOS. 

FARDO 800 
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56 

PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO ESPECIAL BRANCO LUXO 
FOLHA SIMPLES EMBALAGEM COM 08 ROLOS X 300 
M. FABRICADO COM 60% DE CELULOSE VIRGEM E 
40% DE FIBRAS RECICLADAS DE ALTA QUALIDADE. 

PACOTE 300 

57 

PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS, 03 DOBRAS, 
INTERFOLHA, 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO 
NEVE, NÃO RECICLADO, ALTA QUALIDADE, 26X23CM, 
FARDO COM 5 PACOTES. 

FRD 4000 

58 

PEDRA SANITÁRIA (25 G.) A BASE DE 
DODECIBENZEVO SULFATO DE SÓDIO, 
COADJUNVANTES, EMOLIENTE, PERFUME E 
CORANTE. EMBALADA EM CAIXA QUE CONTEM UMA 
REDE PLÁSTICA, UM GANCHO, UMA PEDRA DE 25 
GRAMAS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. 

UNI 2000 

59 
POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE PARA 6,5 
LITROS DIMENSÕES APROXIMADAS: 285 X 214 X 154 
MM 

UND 30 

60 
POTE RETANGULAR COM TAMPA 1,2 LITROS 
FABRICADO EM PLÁSTICO POSSUI AS SEGUINTES 
DIMENSÕES: 27,5 X 13,2 X 6,5CM. 

UNI 200 

61 
POTE RETANGULAR COM TAMPA 3,7 LITROS EM 
PLÁSTICO POSSUI AS SEGUINTES DIMENSÕES 30,4 X 
16,9 X 11,1 CM. 

UNI 300 

62 

PRATO FUNDO (PARA SOPA) EM VIDRO LISO 
TEMPERADO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, QUE 
SUPORTE TEMPERATURAS VARIADAS, COM NO 
MÍNIMO 19,6 DE DIÂMETRO X 3,7CM DE ALTURA. 

UNID 150 

63 PÁ DE LIXO COM CABO LONGO. UNID 50 

64 

RODO PLÁSTICO DUPLO 30 CM COM CABO DE 
MADEIRA PLASTIFICADO. RODO PERFIL DE 
BORRACHA COM ACABAMENTO CHANFRADO. 
UTILIZADO PARA SECAR SUPERFÍCIES ÚMIDAS. É 
IDEAL PARA O TRABALHO DOMÉSTICO OTIMIZANDO 
O TEMPO DE SERVIÇO. POSSUI BORRACHA NATURAL 
RESISTENTE. LÂMINA EM EVA DUPLO. AJUSTA-SE ÀS 
IMPERFEIÇÕES DO PISO IDEAL 3 PARA SECAR E 
PASSAR PANO, COM PONTOS QUE SEGURAM 
MELHOR O PANO. 

UNID 100 

65 

RODO PLÁSTICO DUPLO 60 CM COM CABO DE 
MADEIRA PLASTIFICADO. RODO PERFIL DE 
BORRACHA COM ACABAMENTO CHANFRADO. 
UTILIZADO PARA SECAR SUPERFÍCIES ÚMIDAS. É 
IDEAL PARA O TRABALHO DOMÉSTICO OTIMIZANDO 
O TEMPO DE SERVIÇO. POSSUI BORRACHA NATURAL 
RESISTENTE. LÂMINA EM EVA DUPLO. AJUSTA-SE ÀS 

UNID 300 
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IMPERFEIÇÕES DO PISO IDEAL 3 PARA SECAR E 
PASSAR PANO, COM PONTOS QUE SEGURAM 
MELHOR O PANO. 

66 

SABÃO DE COCO EM BARRA, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL DE 100GR. DESENVOLVIDO 
ESPECIALMENTE PARA LAVAR TECIDOS FINOS E 
DELICADOS. 

UNI 100 

67 

SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, COM REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA, PERFUME SUAVE, 
CONTENDO AGENTES BIODEGRADÁVEIS, 
EMBALAGEM GALÃO 5LT. 

UNID 200 

68 

SABÃO DE COCO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500GR. 
LAVA ROUPAS EM PÓ COCO. DESENVOLVIDO 
ESPECIALMENTE PARA LAVAR TECIDOS FINOS E 
DELICADOS. 

UNI 50 

69 

SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS DE  
SABÃO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, 
GLICERINADO. PACOTE COM 05 BARRAS DE 200G 
CADA, DE BOA QUALIDADE. 

PCT 200 

70 

SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, DE PRIMEIRA LINHA. 
COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, COADJUVANTE, 
CORANTES, CARGA E PERFUME. MATERIAL COM 
INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA, 
EMBALAGEM DE 500G, DE BOA QUALIDADE. 

CX 500 

71 
SACO REFORÇADO PARA LIXO, COR PRETO, 
POLIETILENO, CAPACIDADE: 30 LITROS. TIPO E CLASSE 
I, PACOTE COM 100 UNID, DE BOA QUALIDADE. 

PCT 700 

72 

SACO REFORÇADO PARA LIXO, COR PRETO, 
POLIETILENO, CAPACIDADE: 100 LITROS. TIPO E 
CLASSE I, PACOTE COM 100 UNID, DE BOA 
QUALIDADE. 

PCT 500 

73 
SACOLA DE CHUP CHUP, PACOTE DE 500 UNIDADES, 
NA COR TRANSPARENTE, COM AS SEGUINTES 
DIMENSÕES 6X24CM. 

PCT 10 

74 

SAL REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO 
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO 
MÍNIMO 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM 
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10MG E 
NO MÁXIMO 15MG POR KG DE ACORDO COM A 
LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA, NÃO CONTENDO 
GLÚTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 
PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, RESISTENTE E 
TRANSPARENTE DE 1KG, ORIGINAL DO FABRICANTE, 
COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, INFORMAÇÕES 
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE, 

UN 50 
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PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) 
OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE). 

75 

SAPONÁCEO COM DETERGENTE. COMPOSIÇÃO: 
TENSOATIVOS ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE 
ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E 
ESSÊNCIA (PINHO, LIMÃO). EXCLUSIVO SISTEMA DE 
TAMPA ABRE-FECHA - CONTÉM TENSOATIVO 
BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 
300GRS. 

CXA 60 

76 

TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO DUO COR GRAFITE  
TAPETE COM FRISO PARA CONTENÇÃO DA SOLUÇÃO 
SANITÁRIA + TAPETE PARA SECAGEM DOS CALÇADOS  
COM COMPRIMENTO DE 1,20 E LARGURA DE 70CM 
  COM  2 PARTES MOLHAR E SECAR FABRICADO EM 
VINIL, COM ESPESSURA DE 10MM MATERIAL 
ANTICHAMAS MATERIAL ANTIDERRAPANTE ALTA 
DURABILIDADE VULCANIZADO E INIBE A 
PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS 

UNI 10 

77 

TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO DUO COR GRAFITE  
DUO: TAPETE COM FRISO PARA CONTENÇÃO DA 
SOLUÇÃO SANITÁRIA + TAPETE PARA SECAGEM DOS 
CALÇADOS  
COM COMPRIMENTO DE 60 CM, E LARGURA DE 
40CM 
  COM  2 PARTES MOLHAR E SECAR FABRICADO EM 
VINIL, COM ESPESSURA DE 10MM, MATERIAL 
ANTICHAMAS MATERIAL ANTIDERRAPANTE ALTA 
DURABILIDADE VULCANIZADO E INIBE A 
PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS 

UNI 10 

78 

TOALHA DE ROSTO DE COR BRANCA TAMANHO: 
45CM X 70CM COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO 

GRAMATURA: 270G/M²  PESO MÉDIO: 90GR 
UNI 200 

79 

 VARAL DE CHÃO NA COR BRANCO COM LUGAR DE 
COLOCAÇÃO DE PÉ COMPRIMENTO ABERTO DE 144 
CM, LARGURA ABERTO 49 CM, ALTURA ABERTO DE 89 
CM, MATERIAIS: EM TUBO DE AÇO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ 

UNI 10 

80 

VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL 
CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA CAPA 
FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, 
COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, 

UNID 200 
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CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO, 
DE BOA QUALIDADE. 

81 

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, CEPO: PLASTICO, 
CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, CABO: MADEIRA, 
COMPRIMENTO CABO: 1,20 M, COMPRIMENTO 
CEPO: 40 CM, COM CABO PERFEITAMENTE RETO 
PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL COM PONTEIRA DE 
PLÁSTICO. 

UNID 200 

82 
XICARA DE CHÁ, COM ALTURA: 6,5 CM, DIAMETRO DE 
BOCA: 8 CM FEITA DE VIDRO TEMPERADO 
TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 200 ML  

UNID 150 

 
 
2 - DA JUSTIFICATIVA: 
2.1 Faz-se necessária a aquisição dos materiais de consumo descritos para atendimento da demanda 
diária dos setores da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando condições de trabalho aos 
servidores, ambientes limpos e higienizados, bem como ofertar um bom atendimento aos munícipes. 
 
3 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
3.1 -  Para a contratação de empresa para fornecimento dos produtos, o qual observará os preceitos 
de direito público e, em especial as disposições da Lei Federal Nº 10.520/2002, subsidiariamente, da 
Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Complementar Nº 123/2006 e outras normas 
aplicáveis à mérito , adotando-se, contudo, o Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo 
Decreto Municipal Nº 173/2009. 
  
4 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
O critério de julgamento será o de menor valor unitário por item. 
 
5 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
3.1 - Após a homologação do certame licitatório pela Autoridade competente, o Adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato ou o instrumento equivalente (Ordem de Compra) no prazo máximo 
de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da respectiva convocação. 
3.1.1 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei8.666/1993, quando solicitado pelo adjudicatário, durante o seu transcurso, e 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
 
6 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
6.1 A entrega do objeto pelo Fornecedor deverá ocorrer, obrigatoriamente, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento expedida 
pela Secretaria, em dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas. 
6.1.1 O local da entrega será no Almoxarifado desta Prefeitura, à Rua benjamim Constant, n° 89, 
Centro, Afonso Cláudio/ES, ou em local expresso na Autorização de Fornecimento, em dias úteis, no 
horário de 07:00h às 13:00h.  
6.1.2 - O transporte do objeto e toda a logística de entrega e descarregamento são de inteira 
responsabilidade do Fornecedor 
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 6.2 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de 
compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para 
recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.  
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo. 
6.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo. 
6.4 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a Contratada será notificada da 
recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 
(cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega, se for superior e ainda estiver em curso, 
renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 
6.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
7.1 - DA CONTRATADA:  
7.1.1- Entregar o objeto conforme especificações, prazo e condições estabelecidas neste instrumento. 
7.1.2 - Garantir a qualidade e as perfeitas condições do objeto entregue, inclusive quanto ao prazo de 
garantia, se houver. 
7.1.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Contratante. 
7.1.4 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à entrega do objeto no(s) local(is) 
indicado(s) pela Contratante. 
7.1.5 - Manter, durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Edital. 
7.1.6 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas 
7.1.7 - Responsabilizar-se, exclusivamente, por eventuais danos ou prejuízos que venha a sofrer seu 
quadro funcional ou coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência do transporte e 
entrega do material, objeto deste contrato, correndo às suas expensas, sem responsabilidades ou ônus 
ao Município, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar. 
7.1.8 - Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe 
sejam impostas pelas autoridades. 
7.1.9 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à Administração 
Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
7.1.10 - A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.  
 
7.2 - DA CONTRATANTE 
7.2.1 - A Administração, após a retirada da nota de empenho, compromete-se a:  
7.2.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 
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7.2.1.2 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado.  
7.2.1.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais.  
 
8 - DO PAGAMENTO: 
8.1 - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dias útil ao mês subsequente à entrega efetiva do 
objeto, mediante apresentação de documento fiscal e após informação da Secretaria solicitante.  
8.1.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos: 
 VM = VF x 12 100  x ND360 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 
8.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação dos Certificados de Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, por parte da Contratada. 
8.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que 
possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
8.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais 
ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do certame, 
nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
9 - DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1 - A fiscalização contratual será realizada por servidor formalmente designado pela Administração 
Municipal - Secretaria Municipal de Saúde, ao qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar 
a execução e o fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem, determinando o que for necessário à regularização das falhas, problemas ou defeitos 
observados.  
9.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos.  
9.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
9.4 - Cabe à Contratante a seu critério exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 
fases de execução do objeto contratado. 
 
10 - DAS PENALIDADES: 
10.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 
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10.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o 
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 
encontre-se parcialmente executado; 
10.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos 
serviços; 
10.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 8.666/93. 
10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 

10.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, 
mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 
10.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da 
Lei 8.666/1993; 
(d) O Contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso 
da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
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resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

10.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
10.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
10.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
10.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será 
objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal. 
 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: Secretaria Municipal de Saúde. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 

 
ANEXO II - MODELOS DO EDITAL 

 
ANEXO II-A - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 
 
EMPRESA: (________Nome da Empresa_____________) 
 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES. 
 
Prezados Senhores, 
 
1 - Compõem nossa Proposta: 
1.1 - Proposta Comercial Detalhada, conforme segue:  
 

LOTE DESCRIÇÃO DO OBJETO (Exemplo) UNID 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

01 OBJETO A UNID 10 R$ 10,00 R$ 100,00 

02 OBJETO B PEÇA 10 R$ 10,00 R$ 100,00 

03 OBJETO C METRO 01 R$ 10,00 R$ 10,00 

VALOR GLOBAL R$ 210,00 

 
1.2 - Anexo II-B - Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, do art. 7º da CF; 
1.3 - Anexo II-C - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;  
1.4 - Anexo II-D - Declaração de Não Parentesco;  
1.5 - Anexo II-E - Dados Complementares do Fornecedor.  
1.6 - Anexo III - Documentos exigidos para Habilitação (conforme Anexo III do Edital).  
2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o 
acolhimento da mesma no sistema eletrônico de compras e licitações. 
3 - O preço ora proposto inclui todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, benefícios, tributos, 
contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, frete, seguros e 
licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento do veículo. 
 
Local, ___ de _________ de 2021. 
 
 

____________________________ 
Identificação e assinatura 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 

 
ANEXO II-B - MODELO DECLARAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII DA CF 

 
 
 
 
 
A empresa _______________ inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) _______________, portador(a) do CPF nº _______________ e RG nº 
_______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, que não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 
menores de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes, nos termos 
da Lei 9.854/99  (     ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 
 

ANEXO II-C - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

 
 
 
 
 
A empresa ______________ inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) ______________, portador(a) do CPF nº ______________ e RG nº 
______________, declara para os devidos fins e sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato 
superveniente impeditivo a sua participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021. 
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
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                                                        PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 

 
ANEXO II-D - MODELO DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
(em cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93) 

 
 
 
 
 
 
A Empresa ________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio do seu 
representante legal Sr(ª) ________________, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o 
nº ________________ declara, não possuir em seu quadro societário, servidor público do Município 
de Afonso Cláudio/ES, e que atende, plenamente, o que estabelece o inciso III, do artigo 9º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 

 
 

Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 

 
ANEXO II-E - DADOS COMPLEMENTARES DO FORNECEDOR 

 
 

 
 

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA (CREDOR) 
 

NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 
 

CNPJ DA PESSOA JURÍDICA:  
 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:   
E-MAIL:   TEL/CEL:  
CEP.: 

BANCO:   AGÊNCIA: NÚMERO DA CONTA: 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Nº DE IDENTIDADE - ÓRGÃO EMISSOR  E CPF 
 
NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:  
 
CONDIÇÃO JURÍDICA DO REPRESENTANTE: 
 
ENDEREÇO: 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 
 

ANEXO III - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 

1 - Habilitação Jurídica: 
1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que substitui o 
Requerimento de Empresário para todos os fins). 
1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida pela 
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social. 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa). 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante 

** Quando a sede da licitante não for do Município de Afonso Cláudio/ES o Pregoeiro e 
equipe de apoio verificarão a regularidade da mesma junto à respectiva Fazenda Municipal, 
identificando irregularidade, a licitante será desclassificada.  

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 
2.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste 
item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência 
de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
2.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a licitante deverá 
apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição; 

2.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
2.2.2 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública 
Municipal, ser prorrogado por igual período; 
2.2.3 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração Púbica Municipal outro documento que comprove a extinção ou suspensão 
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do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário 
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 
2.2.4 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, 
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para 
apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 
2.2.5 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a 
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão. 
2.2.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob 
pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
2.2.7 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à 
Administração Pública Municipal convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, 
observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
3 - Qualificação Econômico-Financeira: 
3.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo Cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. No caso 
de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão 
de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de disputa da licitação.  

3.1.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 
ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do plano 
de recuperação judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes 
neste Edital. 

 
4 - Comprovação da condição de microempresas ou empresas de pequeno porte ou equiparadas 
(EXCETO PARA OS LOTES 18, 40 E 65)   
4.1 - Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da 
proponente. 

4.1.1 - No caso de Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que 
substitui inclusive o Requerimento de Empresário para todos os fins). 

 
5 -  Qualificação Técnica 
5.1 - Para os itens de higiene pessoal, saneantes e domissanitários, deverão ser apresentados ainda, 
os seguintes documentos: 

5.1.1 - Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE concedida/expedida pelo Ministério 
da Saúde, através da ANVISA, para a empresa que comercializa/fabrica/ armazena/distribui 
(entre outros), produtos ou equipamentos vinculados à Saude. 
5.1.2 - Registro do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 
devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação 
no Diário Oficial da União, ou respectivo “print” da página da ANVISA na internet, os quais 
estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente,  (inciso IV, do art. 30 da Lei 
8.666/93). 
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5.1.2.1 - Caso o prazo de validade esteja vencido deverá ser apresentado o Certificado de 
Registro do Produto ou cópia da publicação no “DOU” acompanhado da cópia da pedido de 
revalidação, na forma do Decreto Nº 8.077, de 14 de agosto de 2013. 
5.1.2.2 - No caso de produto isento de registro, deverá ser apresentado o documento 
comprobatório da isenção expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 
devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva 
publicação no Diário Oficial da União, ou respectivos “prints” da página da ANVISA na 
internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente. 

5.2.3 - Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município 
sede da empresa proponente (inciso IV, do art. 30 da Lei 8.666/93). 
 

OBSERVAÇÕES:  
1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados dentro do prazo de validade, para aqueles 
cuja validade possa expirar. Na hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, 
deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 
validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado 
válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
2 - Deverá estar previsto no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização para empreender 
atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 
 

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ARP Nº ____/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 
PROCESSO Nº05418/2021 
 
 
PREÂMBULO: Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, por intermédio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 13.966.711/0001-67, com sede à Praça da 
Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pela Gestora/Secretária 
Municipal de Saúde, Sra. Carolina Dias Gomes, brasileira, casada, odontóloga, portadora do CPF nº 
___.___.___/__ e RG nº ___.___-ES, residente e domiciliado à __________________, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o Nº ___/2021, 
RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, 
com sede à ____________(endereço completo)_______________, neste ato representado pelo 
______________(condição jurídica do representante) Sr. ______________ (nome, nacionalidade, 
estado civil, profissão, documentos pessoais) _________, atendendo as condições previstas no 
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pelas Lei Federas Nº 
8.666/93, pelo Decreto Municipal Nº 173/2009 e disposições a seguir. 
 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de materiais de consumo diversos (limpeza, 
higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios), conforme especificações e condições estabelecidas no 
Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento 
independente de transcrição.  
1.2 - Integram esta Ata, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes 
anexos: 

a) Anexo “A”- Especificação dos preços; 
b) Anexo “B”- Modelo de Ordem de Fornecimento;  
c) Edital e todos os seus Anexos; 
d) Proposta Comercial da Contratada. 
 

2 - DO PREÇO: 
2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo desta Ata, e nele estão 
inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, 
mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra. 
2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto no item 3 deste 
instrumento. 
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles 
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 
pretendida nas hipóteses previstas na Lei8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO: 
3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo 
mercado, o órgão gerenciador deverá: 
3.1.1 - Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
3.1.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido. 
Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
3.2.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde 
que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem 
de fornecimento; 
3.2.2 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, 
como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas. 
3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

        3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos 
no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 
3.5.3 - Não será concedida a revisão quando: 
3.5.3.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
3.5.3.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

                  3.5.3.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos 
à parte interessada; 

            3.5.3.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
3.6 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise 
pela Procuradoria Municipal, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
 
4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 
4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 
4.1.1.1 - Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 
4.1.1.2 - Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
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            4.1.1.3 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados 
no mercado; 

            4.1.1.4 - Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços. 
            4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, 

por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da 
Ata de Registro de Preços. 
4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e 
o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 
4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, 
quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios 
estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 
4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio 
de correspondência, com aviso de recebimento. 
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a 
contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o 
pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos produtos adquiridos, até o 10º (décimo) dia útil após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a 
antecipação. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada ainda, das certidões de regularidade 
fiscal e trabalhista devidamente válidas. 
5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  𝑉𝑀 = 𝑉𝐹 𝑥 12 100  𝑥 𝑁𝐷360 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 

5.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
5.4 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente, o estabelecido na Lei 4.320/1964. 
5.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
 
6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS: 
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior 
à data de sua publicação na Imprensa Oficial - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo - DOM/ES, vedada a sua prorrogação. 
6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como 
termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo 
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dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem 
prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos se houver. 
 
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e 
serão especificadas ao tempo da contratação. 
 
8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO: 
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição 
com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade 
com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993. 
8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos, o fornecedor será convocado para 
receber a ordem de fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 
8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu transcurso, e 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
Se o fornecedor se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de 
atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida 
para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas 
mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação. 
 
9 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
9.1 - A entrega do objeto pelo Fornecedor deverá ocorrer, obrigatoriamento, no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da data de recebimento da Ordem de Fonecimento expedida pela órgão 
gerenciador/participantes da Ata, em dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas no Almoxarifado 
Municipal, situado a Rua Benjamin Constant, nº 89, Centro, Afonso Cláudio/ES. 

9.1.2 - O transporte do objeto e toda a logística de entrega e descarregamento são de inteira 
responsabilidade do Fornecedor. 

9.2 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de 
compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para 
recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 

Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.  
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante 
Termo de Recebimento Definitivo. 

9.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo. 
9.4 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a Contratada será notificada da 
recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 
(cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega, se for superior e ainda estiver em curso, 
renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 
9.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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10 - DA GARANTIA E DO PRAZO DE VALIDADE DO OBJETO: 
10.1 - O prazo de validade do(s) objeto(s)/material(ais) deste Contrato/Ata será de no mínimo de 18 
(dezoito) meses, a contar da data de sua entrega. 
 
11- DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
11.1 - Compete a Contratada: 

a) emitir aceite da Ordem de Fornecimento no prazo máximo de 02 (dois) dia úteis, contados a 
partir da data do recebimento. 
b) entregar o objeto de acordo com as condições e prazos propostos na Ordem de 
Fornecimento. 
c) apresentar justificativa fundamentada e documentada, para o caso de solicitação de 
prorrogação de prazo antes do vencimento do prazo de entrega;  
d) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 
Contratante;  
e) manter, durante toda a execução do Contrato/Ata de Registro de Preços, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993.  
f) garantir a execução qualificada do contrato/ata de registro de preços durante o período de 
período de vigência, inclusive quanto ao prazo de garantia estabelecido no Termo de Referência, 
se houver. 
g) observar vedação da subcontratação no todo ou em parte, do objeto contratado.  
h) responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, seguro, perdas e danos em virtude do 
fornecimento, dentro do padrão técnico contratado. 
i) substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação;  
j) assegurar que as matérias primas utilizadas na fabricação/confecção do objeto atendam às 
normas regulatórias vigentes;  
k) assumir os custos das análises técnicas especializadas em casos de dúvidas na especificação e 
qualidade do objeto entregue.  

 
11.2 - Compete a Contratante: 

a) emitir Ordem de Fornecimento. 
b) atestar as faturas, comprovando a entrega dos materiais/produtos solicitados; 
c) avisar, por telefone e/ou e-mail, à empresa, os eventuais cancelamentos de compras com o 
menor tempo possível, a partir da efetivação do pedido. 
d) efetuar o pagamento de acordo com o preço acordado e termos contidos no instrumento do 
ajuste. 
e) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
f) designar servidor ou comissão, nos termos do que estabelece o § 8º do art. 15 da Lei 
8.666/1993, para o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto. 
g) promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas nele detectadas. 
h) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 
pela Contratada. 
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i) notificar previamente a Contratada na identificação de irregularidades. 
j) zelar para que durante toda a vigência do contrato/ata de registro de preços sejam mantidas, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital. 

 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1 - O atraso injustificado na execução do contrato/ajuste sujeitará o licitante contratado à aplicação 
de multa de mora, nas seguintes condições: 

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na 
Lei 8.666/93. 

12.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 
12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas 
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e 
danos (alínea "b"). 

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
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(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da 
Lei 8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso 
da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
12.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração 
observando-se o devido processo legal. 
 
13 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA: 
13.1 - Constatado que o Contratado não se encontra em situação de regularidade fiscal ou trabalhista, 
o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação ou, no mesmo 
prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções. 
13.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a 
defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de 
aplicação de sanções. 
13.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, será imposta multa de 2% 
(dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 
13.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não 
regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou não 
procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção antecipada 
do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público. 
13.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito municipal, o Contratante informará 
à Procuradoria Municipal sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à 
empresa. 
 
14 - DA RESCISÃO: 
14.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 
8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
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15 - DOS ADITAMENTOS: 
15.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei8.666/1993, após 
manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 
 
16 - DOS RECURSOS: 
16.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 
do art. 109 da Lei 8.666/1993. 
 
17 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
17.1 - A execução do contrato/ata será acompanhada pela Administração Municipal, através de 
servidor(es) formalmente designado(s), nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei 8.666/1993, que 
deverá(ão) atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o 
que não será permitido qualquer pagamento. 
17.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
17.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
17.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade do objeto entregue, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
17.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
17.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização. 
 
18 - DO FORO: 
18.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente Contratação, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 
Afonso Cláudio/ES, em ____ de ________________ de 2021. 

 
 

CAROLINA DIAS GOMES - GESTORA 
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO/ES 

ORGÃO GERENCIADOR 
 

_________________________ 
NOME DA EMPRESA 

FORNECEDOR
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 43 

 

 
ANEXO “B” DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
MINUTA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

 
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº ___/____    
REF.:  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____  
 
À 

Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 
AUTORIZAMOS V.S.ª a fornecer o produto adiante discriminado, observadas as especificações e 
demais condições constantes do Edital e Anexo I do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021, da Ata de 
Registro de Preços acima referenciada e sua proposta no Processo  Nº 0054182021. 
 
I - DO OBJETO: (TRANSCREVER AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONSTANTES NO ANEXO I)  
Marca/referência: ______________;  
Quantidade/Unidade -  
Valor Unitário R$  e Valor Total R$  
 
II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Dotação Orçamentária: As despesas para aquisição dos produtos decorrentes da presente Ordem de 
Fornecimento correrão à conta do orçamento municipal, referente ao exercício de ______, a saber:  
_____________________________ 
 
III - DAS DEMAIS CONDIÇÕES:  
As condições de entrega e recebimento dos objetos/materiais, de pagamento, obrigações da 
Contratante e Contratada, penalidades e outros, obedecerão ao disposto na Ata de Registro de Preços 
em epígrafe e demais documentos que a acompanha, partes integrantes deste instrumento 
independente de transcrição. 
 
(Local), __ de ______________ de ____. 

 
_________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _________  
Município de Afonso Cláudio/ES 

CONTRATANTE 
 

 
Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.  
 
(Local), __ de ______________ de 20__.  

 
CONTRATADA 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Edital

Nº000027/2021

ANEXO I - A

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

18,660 13.062,0000001 700,000PCT0002177500001

AÇUCAR CRISTAL 5 KG acondicionado em
embalagem plástica lacrados, com todas as
informações pertinentes ao produto,
previsto na legislação vigente, constando
data de fabricação e validade nos pacotes
individuais.

16,160 16.160,0000002 1.000,000QUILO0002697400002

CAFÉ TORRADO E MOÍDO , com aspecto
homogêneo, embalado à vácuo, sabor
predominante de café arábica,
admitindo-se mistura de café conilon em
até 20% e o máximo de 20% de pva
(grãos pretos, verdes e ardidos), tipo
tradicional, com nível mínimo de qualidade
igual a 5 (cinco), pacote de até 1kg, com
todas as informações pertinentes ao
produto, previsto na legislação vigente,
constatando data de fabricação e validade
nos pacotes individuais.

19,100 764,0000003 40,000UN0002369200003

ADOÇANTE DIETÉTICO líquido, à base de
stévia ou sucralose, acondicionado em
frascos plásticos de no mínimo 200ml, com
bico dosador.

2,830 141,5000004 50,000UN0000774500004

SAL REFINADO 1 KG iodado, com
granulação uniforme e com cristais
brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto
de sódio e com dosagem de sais de iodo de
no mínimo 10mg e no máximo 15mg por kg
de acordo com a legislação federal
específica, não contendo glúten,
acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente,
original do fabricante, com especificações
do produto, informações do fabricante,
prazo de validade e lote, produto isento de
registro no ministério da agricultura -
serviço de inspeção federal (sif) ou serviço
de inspeção estadual (sie).

21,300 21.300,0000005 1.000,000UN0000104100005

AGUA SANITARIA /alvejante 5 lts, solução
aquosa à base de hipoclorito de sódio ou
cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a
2,5% p/p., com registro na anvisa.

8,400 4.200,0000006 500,000UN0002697500006

SAPONÁCEO COM DETERGENTE:
composição: tensoativos aniônico,
alcalinizante, agente abrasivo, agente de
branqueamento e essência (pinho, limão).
exclusivo sistema de tampa abre-fecha -
contém tensoativo biodegradável.
embalagem plástica de 300grs.

1
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72,830 7.283,0000007 100,000UN0000244800007

AMACIANTE DE ROUPA , embalagem de 05
litros. composição: quaternario de amônio,
agente anti mofo, conservante,
umectante, corante, opactante, fragrância
e água, produto concentrado.

7,230 361,5000008 50,000UN0001009600008
COADOR de pano alvejado p/ café nº 08
com cabo de madeira.

13,000 1.300,0000009 100,000UN0000269800009

COADOR DE CAFE industrial em flanela
100% algodão,tamanho : industrial extra
grande , com 15 cm de diâmetro e 22 cm de
profundidade, com cabo  reforçado e
isolado.

45,660 913,2000010 20,000UN0001002500010

BACIA redonda em plástico polipropileno
resistente, medindo aproximadamente,
diâm. 54 cm e alt 22,5 cm. capacidade
mínima 33 litros.

16,000 1.600,0000011 100,000UN0002699600011

BALDE PLÁSTICO (CAPACIDADE 12
LITROS) : fabricado em plástico de primeira
qualidade com alça de ferro galvanizado e
pega mão. cor preta, possuir certificado do
imetro.

63,330 633,3000012 10,000PAR0000140500012

BOTA DE BORRACHA , cano médio, na cor
branca espessura do cano 2,0mm, 2,5mm
na altura tornozelo e 3,5mm na união do
cano com a sola. espessura do solado
antiderrapante e reforçado com ranhuras
de 6mm na planta e 12mm no salto,
formulação especial com alto teor de
plastificante polimérico e borracha nitrílica,
tornando o produto resistente quando em
contado com materiais de limpeza em geral,
tam 35, de boa qualidade.

45,000 450,0000013 10,000PAR0002699800013

BOTA DE BORRACHA TAMANHO 36 cano
médio, na cor branca espessura do cano
2,0mm, 2,5mm na altura tornozelo e 3,5mm
na união do cano com a sola.espessura do
solado antiderrapante e reforçado com
ranhuras de 6mm na planta e 12mm no
salto, formulação especial com alto teor de
plastificante polimérico e borracha nitrílica,
tornando o produto resistente quando em
contado com materiais de limpeza em geral,
de boa qualidade.

45,660 913,2000014 20,000PAR0002699900014

BOTA DE BORRACHA TAMANHO 37 , cano
médio, na cor branca espessura do cano
2,0mm, 2,5mm na altura tornozelo e 3,5mm
na união do cano com a sola.espessura do
solado cano médio, na cor branca
espessura do cano 2,0mm, 2,5mm na
altura tornozelo e 3,5mm na união do cano
com a sola.espessura do solado
antiderrapante e reforçado com ranhuras
de 6mm na planta e 12mm no salto,
formulação especial com alto teor de
plastificante polimérico e borracha nitrílica,
tornando o produto resistente quando em
contado com materiais de limpeza em geral,
de boa qualidade.

2
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46,330 463,3000015 10,000PAR0002700000015

BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38 ,cano
médio, na cor branca espessura do cano
2,0mm, 2,5mm na altura tornozelo e 3,5mm
na união do cano com a sola.espessura do
solado antiderrapante e reforçado com
ranhuras de 6mm na planta e 12mm no
salto, formulação especial com alto teor de
plastificante polimérico e borracha nitrílica,
tornando o produto resistente quando em
contado com materiais de limpeza em geral,
de boa qualidade.

31,000 3.100,0000016 100,000UN0001274300016

BALDE DE PLASTICO - CAPACIDADE 12
LITROS fabricado em plástico de primeira
qualidade com alça plástica seguindo uma
cor diferente do balde. possuir certificado
do imetro.

22,330 1.116,5000017 50,000UN0000245200017

BALDE PLASTICO (capacidade 10 litros):
fabricado em plástico de primeira qualidade
com alça plástica seguindo uma cor
diferente do balde. possuir certificado do
imetro.

88,660 88.660,0000018 1.000,000CX0000035700018

COPO DESCARTAVEL 200 ML - em plástico;
massa mínima de 2,20 gramas; resistência
mínima de 0,85n; sem tampa (100 x 1),
caixa com 2500 unid.

14,330 716,5000019 50,000UN0002700800019

SABÃO DE CÔCO EM PÓ , embalagem de
500gr. lava roupas em pó coco.
desenvolvido especialmente para lavar
tecidos finos e delicados.

6,230 623,0000020 100,000UN0000036200020

SABAO DE COCO em barra, embalagem
individual de 100gr. desenvolvido
especialmente para lavar tecidos finos e
delicados.

38,150 7.630,0000021 200,000CX0000103900021

DETERGENTE LIQUIDO , biodegradável,
com excelente ação desengordurante,
neutro e clean, embalagem plastica de 500
ml com bico regulador para uso economico,
contendo: identificação, marca do
faricante, data de fabricação, lote, prazo
de validade e peso liquido. com registro na
anvisa. caixa com 24 unidades.

110,920 33.276,0000022 300,000CX0000150400022

DESINFETANTE - FRASCO DE 750ML , ação
bactericida, com registro na anvisa/
ministério da saúde, frasco com 750 ml,
fragrância suave lavanda perfumado ,
caixa com 24 unidades, de boa qualidade.

2,410 4.820,0000023 2.000,000UN0000855000023

PEDRA SANITARIA (25 g.) a base de
dodecibenzevo sulfato de sódio,
coadjunvantes, emoliente, perfume e
corante. embalada em caixa que contem
uma rede plástica, um gancho, uma pedra
de 25 gramas, com os dados do fabricante.

12,100 1.815,0000024 150,000UN0000912100024

DESODORIZADOR DE AR , dupla ação com
spray de pressão, fragrância flores do
campo. embalagem compra: frasco com
400 ml.

6,660 666,0000025 100,000UN0000883500025
ESCOVA PLÁSTICA com cerdas em nylon
com as seguintes: dimensões: c 11,6 cm x l
6,6 cm x a 4,1 cm

3
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4,800 480,0000026 100,000UN0002700200026
ESCOVA PLÁSTICA COM CERDAS EM
NYLON PARA UNHAS (limpeza de materiais
contaminados).

1,900 950,0000027 500,000PCT0000764100027

ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO ,
100x71x20mm, bicolor: lado verde de fibra
abrasiva para limpeza mais difícil e lado
amarelo de esponja macia para limpeza
mais delicada, boa qualidade.

3,160 474,0000028 150,000UN0001285800028

ESPONJA DE LA DE ACO PARA LIMPEZA,
FIOS EMARANHADOS, SACOLA COM 8
UNID.  60g. 100% ecológico. composição:
aço carbono.

7,700 385,0000029 50,000UN0000064900029

ISQUEIRO - acende 3.000 vezes, selo
holográfico do inmetro que garante
originalidade, qualidade e segurança.
colorido.

12,560 1.256,0000030 100,000UN0000205400030

ESCOVA SANITARIA plástica tipo bola com
suporte. vassoura sanitária com cerdas
lisas e formato anatômico que acessa todos
os cantos. cabo e cepa de plástico. duravél
e higiênica.

45,280 9.056,0000031 200,000PCT0000020500031

FLANELA PARA LIMPEZA na cor branca,
material: algodão, dimensões: 50cmx35cm,
com bainha, pacote com 50 unidades, de
boa qualidade.

133,330 3.999,9000032 30,000UN0000952100032

GARRAFA TERMICA 1LT , 100% inox,
inquebrável e altamente resistente, com
garantia de  no mínimo 5 anos e modo de
sistema de servir tipo bomba de pressão
que não pinga.

399,520 7.990,4000033 20,000UN0000235200033

GARRAFA TERMICA 3.5l,100% inox,
inquebrável e altamente resistente, com
garantia de  no mínimo 5 anos e modo de
sistema de servir tipo bomba de pressão
que não pinga.

84,000 16.800,0000034 200,000UN0002700400034

LAMPADA DE LED DE 60 W com fluxo
luminoso 6000 lm, alta economia de energia
e baixa emissão de calor maior eficiência
luminosa (lúmens/watt)
não emite radiação infravermelha nem
utravioleta,potência: 60w
cor: branco frio 6000k,modelo: bulbo
soquete: e27,vida útil: 25.000
horas,ângulo de iluminação: 270°

27,770 5.554,0000035 200,000UN0002172300035

LAMPADA DE LED de 30 w,com fluxo
luminoso de 2400 lm,alta economia de
energia e baixa emissão de calor maior
eficiência luminosa 80 (lúmens/watt)
não emite radiação infravermelha nem
ultravioleta, potência: 60w
cor: branco frio 6000k,modelo: bulbo
soquete: e27,vida útil: 25.000
horas,ângulo de iluminação: 240°

69,800 27.920,0000036 400,000PCT0000927300036

LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO
"P" formato anatômico, palmas
antiderrapantes, cano longo, e
impermeável. espessura média de 0,56 e
comprimento de 46 (+/- 2) cm, luva verde,
de boa qualidade.
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69,800 27.920,0000037 400,000PCT0000482300037

LUVA DE BORRACHA NITRILICA TAMANHO
"M" formato anatômico, palmas
antiderrapantes, cano longo, e
impermeável. espessura média de 0,56 e
comprimento de 46 (+/- 2) cm, luva verde,
de boa qualidade.

69,800 3.490,0000038 50,000PCT0000078100038

LUVA DE BORRACHA NITRILICA TAMANHO
"G" formato anatômico, palmas
antiderrapantes, cano longo, e
impermeável. espessura média de 0,56 e
comprimento de 46 (+/- 2) cm, luva verde,
de boa qualidade.

25,830 1.291,5000039 50,000UN0001524900039 PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO

89,500 268.500,0000040 3.000,000FRD0000707900040

PAPEL TOALHA com 1000 folhas, 03
dobras, interfolha, 100% celulose virgem,
branco neve, não reciclado, alta qualidade,
26x23cm, fardo com 5 pacotes.

56,020 56.020,0000041 1.000,000PCT0000886400041

PANO DE CHAO branco, saco de algodão
alvejado extra, 100% algodão, tamanho
45cmx70cm, pacote com 10 unidade, de
boa qualidade.

21,350 2.135,0000042 100,000UN0002697600042

RODO PLÁSTICO duplo 30 cm com cabo de
madeira plastificado. rodo perfil de
borracha com acabamento chanfrado.
utilizado para secar superfícies úmidas. é
ideal para o trabalho doméstico otimizando
o tempo de serviço. possui borracha
natural resistente. lâmina em eva duplo.
ajusta-se às imperfeições do piso ideal 3
para secar e passar pano, com pontos que
seguram melhor o pano.

20,650 6.195,0000043 300,000UN0002700700043

RODO PLÁSTICO DUPLO DE 60 CM , com
cabo de madeira plastificado. rodo perfil de
borracha com acabamento chanfrado.
utilizado para secar superfícies úmidas. é
ideal para o trabalho doméstico otimizando
o tempo de serviço. possui borracha
natural resistente. lâmina em eva duplo.
ajusta-se às imperfeições do piso ideal 3
para secar e passar pano, com pontos que
seguram melhor o pano.

13,490 6.745,0000044 500,000CX0002101700044

SABÃO EM PÓ biodegradável, de primeira
linha. composição: tensoativo,
coadjuvante, corantes, carga e perfume.
material com inscrição no ministério da
saúde/ anvisa, embalagem de 500g, de
boa qualidade.

10,940 2.188,0000045 200,000PCT0002042400045

SABÃO EM BARRA GLICERINADO , pacote
com 5 barras de sabão, aspecto físico
sólido, neutro, pacote com 05 barras de
200g cada, de boa qualidade.

80,700 40.350,0000046 500,000PCT0002700900046

SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA
100 LITROS reforçado, cor preto,
polietileno, tipo e classe i, pacote com 100
unid, de boa qualidade.

45,240 31.668,0000047 700,000PCT0001274700047

SACO PARA LIXO reforçado, cor preto,
polietileno, capacidade: 30 litros. tipo e
classe i, pacote com 100 unid, de boa
qualidade.
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29,500 1.475,0000048 50,000UN0002697700048
BOBINA EM SACO picotada transparente
20 x 35 cm fundo reto com 500 sacos,
suporta até 2 kg

54,260 1.356,5000049 25,000UN0002699700049
BOBINA EM SACO PICOTADA
TRANSPARENTE 40 X 60 CM , fundo reto,
com 400 sacos.

21,200 4.240,0000050 200,000UN0002697800050

VASSOURA , material cerdas piaçava,
material cabo madeira, material cepa
madeira capa folha flange, comprimento
cepa 20 cm, comprimento cerdas mínimo 9
cm, características adicionais com cabo
colado, de boa qualidade.

16,660 3.332,0000051 200,000UN0000342300051

VASSOURA DE PELO sintético, cepo:
plastico, cerdas: pêlo sintético, cabo:
madeira, comprimento cabo: 1,20 m,
comprimento cepo: 40 cm, com cabo
perfeitamente reto plastificado, rosqueável
com ponteira de plástico.

14,200 426,0000052 30,000UN0002061400052
JARRA DE PLÁSTICO 02 LITROS com
tampa

30,870 926,1000053 30,000UN0001368600053
POTE PLASTICO com tampa capacidade
para 6,5 litros dimensões aproximadas: 285
x 214 x 154 mm

26,050 5.210,0000054 200,000UN0002697900054
POTE RETANGULAR com tampa 1,2 litros
fabricado em plástico possui as seguintes
dimensões: 27,5 x 13,2 x 6,5cm.

32,500 9.750,0000055 300,000UN0002700600055
POTE RETANGULAR COM TAMPA 3,7
LITROS , em plástico, possui as seguintes
dimensões 30,4 x 16,9 x 11,1 cm.

3,260 163,0000056 50,000UN0001368200056
COPO DE VIDRO tipo americano simples  de
200 ml altura 93 mm, material vidro, com
diametro da boca de 67mm.

15,150 2.272,5000057 150,000UN0000537700057

PRATO FUNDO (para sopa) em vidro liso
temperado, transparente, resistente, que
suporte temperaturas variadas, com no
mínimo 19,6 de diâmetro x 3,7cm de altura.

20,750 3.112,5000058 150,000UN0002698000058

XÍCARA DE CHÁ com altura: 6,5
cm,diametro de boca: 8 cm feita de  vidro
temperado transparente com capacidade
de 200 ml

314,780 31.478,0000059 100,000UN0002700100059

BOTIJÃO GALÃO TÉRMICO GRANDE, 12
LITROS, DE AÇO INOX , com pezinho,
modo de servir atraves de torneira de
rosquear.

696,600 1.393,2000060 2,000UND0002314000060

BOTIJÃO galão térmico duplo 12 litros
cooler quente e frio de aço inox com
pezinho, modo de servir atraves de
torneira de rosquear.

5,670 567,0000061 100,000UN0001278600061
COLHER DE SOPA totalmente em aço inox,
cabo liso, comprimento aproximado 20,5
cm, largura 48mm..

4,580 458,0000062 100,000UN0000171000062
GARFO de mesa totalmente em inox, cabo
liso, 4 dentes, comprimento aproximado
18,5 cm, por 22 mm .

9,490 284,7000063 30,000UN0000235500063
FACA de serra  para cortar pão,
totalmente de inox, cabo liso com
aproximadamente 30cm , larg 2cm.
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5,970 179,1000064 30,000UN0002700300064
FACA DE SERRA  DE MESA , totalmente de
inox, cabo liso com aproximadamente
22cm , largura 2cm.

145,730 116.584,0000065 800,000FRD0000020100065

PAPEL HIGIENICO folha dupla macio, tipo
especial sem perfume, papel absorvente de
primeira qualidade, fibras 100% naturais,
com 60 metros na cor extra branco,
picotado, golfrado, fardo com 16 unidade
sendo que cada pcte c/ 4 rolos.

93,000 27.900,0000066 300,000PCT0002700500066

PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO , especial,
branco, luxo, folha simples, embalagem
com 08 rolos x 300 m. fabricado com 60%
de celulose virgem e 40% de fibras
recicladas de alta qualidade.

3,330 666,0000067 200,000PCT0000144600067

GUARDANAPO de papel 22x23 cm
embalagem c/ 50und, papel absorvente,
folha simples, cor branca, 100% folhas
naturais com 4 dobras.

71,530 10.729,5000068 150,000UN0000510000068

ALCOOL GEL 70% , galão 5 litros, álcool em
gel 70%, antisséptico, para higienização
geral, neutro, de forma a não transferir
odor ao objeto da assepsia, de boa
qualidade.

51,650 10.330,0000069 200,000UN0002632600069

SABONETE LIQUIDO , perolado, com
registro no ministério da saúde e anvisa,
perfume suave, contendo agentes
biodegradáveis, embalagem galão 5lt.

5,100 25,5000070 5,000PCT0002698100070
PALITO PARA CHURRASCO de madeira 25
cm pacote com 40 unidades (para
realização de baciloscopia de tuberculose).

52,100 26.050,0000071 500,000UN0002698200071

CREME BLOQUEADOR solar fps 30, com
aplicador. proteção contra a ação de raios
solares uva e uvb. testado
dermatologicamente, hipoalergênico e
água-resistente. de uso profissional,
recomendado para trabalhadores que
operem ao ar livre.frasco de 200 ml.

21,260 212,6000072 10,000PCT0002698300072
SACOLA DE CHUP CHUP , pacote de 500
unidades, na cor transparente, com as
seguintes dimensões 6x24cm.

24,850 4.970,0000073 200,000UN0000245100073

TOALHA DE ROSTO de cor branca
tamanho: 45cm x 70cm composição: 100%
algodão, gramatura: 270g/m²  peso médio:
90gr

122,050 1.220,5000074 10,000UN0002698400074

VARAL DE CHÃO na cor branco com lugar
de colocação de pé comprimento aberto de
144 cm, largura aberto 49 cm, altura
aberto de 89 cm, materiais: em tubo de aço
com acabamento em pintura epóxi a pó

10,390 2.078,0000075 200,000UN0002622500075
BORRIFADOR DE 500 ML / pulverizador
plástico, com valvula gatilho válvula gatilho

145,560 14.556,0000076 100,000UN0002623100076

DISPENSER dosador de detergente sabão
liquido inox 304 polido para bancada 500ml
altura: 31,6 cm largura: 10 cm
comprimento: 6,4 cm diâmetro do furo na
bancada: 2,5 cm funcionamento manual
sob pressão no aplicador
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19,320 19.320,0000077 1.000,000UN0002471900077
LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml
limão pulverizador

426,760 42.676,0000078 100,000UN0002698500078

ASSSERT HC 200 DESINFETANTE E
LIMPADOR para superfícies hospitalar
concentrado – sem fragrância e sem
corantes produto concentrado, com ativos
especiais com ação bactericida e
bacteriostática. desinfetante muito
concentrado, à base de quaternário de
amônio de 5ª geração e aditivos especiais,
proporciona excelente resultado no
processo de desinfecção, galão de 5 litros

349,320 3.493,2000079 10,000UN0000592100079

TAPETE sanitizante pedilúvio duo cor
grafite tapete com friso para contenção da
solução sanitária + tapete para secagem
dos calçados
com comprimento de 1,20 ,e largura de
70cm
com  2 partes molhar e secar fabricado em
vinil, com espessura de 10mm material
antichamas material antiderrapante alta
durabilidade vulcanizado e inibe a
proliferação de fungos

150,880 1.508,8000080 10,000UN0002652400080

TAPETE SANITIZANTE pedilúvio duo cor
grafite duo: tapete com friso para
contenção da solução sanitária + tapete
para secagem dos calçados
com comprimento de 60 cm, e largura de
40cm
com  2 partes molhar e secar fabricado em
vinil, com espessura de 10mm, material
antichamas material antiderrapante alta
durabilidade vulcanizado e inibe a
proliferação de fungos

36,330 726,6000081 20,000UN0002061100081 CANECAO DE ALUMINIO FUNDIDO N 18

42,330 423,3000082 10,000UN0002061000082 CANECAO DE ALUMINIO FUNDIDO N 20

89,500 89.500,0000083 1.000,000FRD0000707900083

PAPEL TOALHA com 1000 folhas, 03
dobras, interfolha, 100% celulose virgem,
branco neve, não reciclado, alta qualidade,
26x23cm, fardo com 5 pacotes.

cota reservada do lote 40

1.172.929,40
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