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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2020 

MODO ABERTO DE DISPUTA 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CISALP, com endereço à Rua Juquinha 

Souto, 100 – Novo Horizonte – Lagoa Formosa/MG, CEP 38.720-000, inscrito no CNPJ sob o nº 

02.319.394/0001-70, isento de inscrição estadual, realizará a licitação, REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO SUPERMERCADO (LIMPEZA, 

HIGIENE, UTENSÍLIOS E OUTROS), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES 

CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O CISALP E/OU 

MUNICÍPIO SOLICITANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES CONSORCIADOS, na 

modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item/lote, regido 

pela Lei Federal nº 8.666, de 21-06-93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17-07-02, Lei Estadual 

nº 14.167 de 10-01-02, Lei Complementar nº 123 de 14-12-06 e suas alterações e demais condições fixadas 

neste edital.  

 INÍCIO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

      Dia 18/06/2020 às 08:00 (oito horas). 

 LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

      Dia 10/07/2020 às 08:00 (oito horas). 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

      Dia 10/07/2020 às 08:01 (oito horas e um minuto). 

 ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

      Dia 10/07/2020 às 09:00 (nove horas). 

 SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 

 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO SUPERMERCADO (LIMPEZA, 

HIGIENE, UTENSÍLIOS E OUTROS), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES 

DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O CISALP E/OU MUNICÍPIO SOLICITANTE, 

EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES CONSORCIADOS, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 

que constam da minuta de Ata de Registro de Preços e/ou no Projeto Básico/Termo de Referência. 

2.2. As despesas decorrentes com o objeto desta licitação constam no Projeto Básico/Termo de 

Referência. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/.  

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

ao Pregão na forma eletrônica.  

3.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

https://licitanet.com.br/
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3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário 

IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame. 

4.4. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação 

quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital 

e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE 

REFERÊNCIA). 

4.5. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva 

técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93. 

4.7. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: 

4.7.1. Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo 

social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação 
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a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do 

site https://licitanet.com.br/ 

4.7.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão 

a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das 

normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo. 

4.7.3 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não sendo o CISALP, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante 

também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, 

ou pela sua eventual desconexão. 

4.7.4. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início 

da sessão pública via internet. 

4.7.5.O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/ 

4.7.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva 

do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.7.7. 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 do 

CISALP, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que, por terceiros. 

4.7.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso. 

4.7.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a 

licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

4.8. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos 

seguintes casos:  

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1;  

                                                           
1JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO CONSÓRCIO: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 
técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se 
que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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b) Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação;  

Ressalva: É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 

8.271/2011-2ª CAM., DOU de 04/10/2011). 

c) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com o CISALP. 

e) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão ou 

impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou 

Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, 

a Comissão Permanente de Licitação, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;  

f) Pessoa física, pessoa jurídica cujos sócios ou empregados sejam conjugues, companheiros, ou que 

tenham relação de parentesco sanguíneo, em linha reta, ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, 

com o Prefeito, o Vice Prefeito, os Secretários Municipais, Vereadores, os presidentes ou dirigentes de 

autarquias, institutos, agências, empresa públicas, sociedade e economia mista e fundações públicas, bem 

como com todos os demais ocupantes do cargo de direção, chefia ou assessoramento, do CISALP; 

4.9 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

4.10 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial 

do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país. 

4.11. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 

oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país. 

4.12. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 

em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital. Admitem-se fotos, 

gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços. 

4.13. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 
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4.14. O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.15. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 

123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos 

demais avisos emitidos pela Pregoeira ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a “DESCRIÇÃO 

DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA 

O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio 

do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente,  a etapa de envio dessa 

documentação. 

5.1.1 As propostas registradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso 

de identificação da licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela pregoeira. 

5.1.2 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 

pública. 

5.1.3 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações 

constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas. 

5.1.4. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que 

o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, 

descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.2.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

https://licitanet.com.br/
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5.2.2. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 

5.2.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances. 

5.2.4. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem 

como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 
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6.6. A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.7. Serão desclassificadas às propostas de preços que não atenderem às exigências do presente edital e 

seus anexos, sejam por omissão ou por apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. No horário estabelecido neste Edital, a pregoeira abrirá a sessão pública, verificando as propostas de 

preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições detalhadas NO ITEM 6.1 DO EDITAL. 

7.1.1. A pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 

ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 

confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 

analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

7.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, a pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ. 

7.2.1. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso 

o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade. 

7.3. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pela pregoeira. 

7.4. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://licitanet.com.br/, conforme Edital. 

7.4.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.4.2. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.4.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

R$ 0,01 (um centavo) para os itens com valor orçado inferior a R$ 10,00 (dez reais); de R$ 3,00 (três reais) 

para os itens com valor orçado de R$ 10,01 (dez reais e um centavo) a R$ 100,00 (cem reais); de R$ 30,00 

(trinta reais) para os itens com valor orçado de acima de R$ 100,01 (cem reais e um centavo). 

https://licitanet.com.br/
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7.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

7.5.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários. 

7.5.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente. 

7.5.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.5.5. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS 

com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, a pregoeira, 

poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos 

valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte. 

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

7.6.1. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do 

detentor do lance. 

7.7. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a pregoeira poderá alertar o proponente sobre o 

valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou 

reformulado pelo proponente. 

7.8. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item. 

7.9. No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

7.10. A pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 
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7.11. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site 

https://licitanet.com.br/. 

7.12. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

7.13. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços. 

7.14. Em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática. O sistema identificará 

em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

7.15. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor 

classificada, depois de encerrada a etapa de lances. 

7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.17. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.19. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

7.20. O disposto no item 7.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

https://licitanet.com.br/
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7.21. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País. 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93). 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 

na legislação. 

7.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.   

7.24. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 18º e no § 8º 

do art. 35 do Decreto n.º 4.764/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 

8.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.6.4. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

8.6.5. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

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

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.6.6. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.6.6.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.6.7. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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8.6.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 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 ao seguinte cadastro: 

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS. 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 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. 

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.2.3 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.1.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.1.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.1.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
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9.1.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.1.8. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar 

no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade 

do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, 

apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização. 

9.1.9. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens 

a seguir, para fins de habilitação: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede ou; 

b) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor2, devidamente registradas e 

arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de 

Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício, ou; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento 

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

quando a atividade assim o exigir; 

e) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

f) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

g) Documentos dos sócios administradores, ou cargo equivalente; 

                                                           
2NOTA EXPLICATIVA: O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, 

devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas. 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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h) Procuração com poderes específicos para representação perante a Comissão de Licitação, 

conforme o caso, acompanhada de documento do procurador; 

i) Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (noventa) dias antes 

da data do recebimento dos envelopes; 

j) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela 

Caixa Econômica Federal em vigor; 

k) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 

mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor; 

l) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 

vigor; 

m) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor; 

n) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

o) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o 

documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 

(noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

p) Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha 

poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO III; 

q) Deverá apresentar ainda: 

r) Declaração do Anexo IV; (se for o caso) 

s) Declaração do Anexo VI. 

a) As declarações devem ser assinadas com assinatura idêntica ou documento apresentado 

do sócio ou procurador designado. Caso a assinatura esteja divergente a empresa será 

automaticamente inabilitada. 

9.1.10. O objeto social descrito no ato constitutivo referente às alíneas a), b), c) ou d) deste item (9) 

deverão possuir ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.  
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9.1.11. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada 

pela Pregoeira, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva 

licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G (Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se 

possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

9.1.12. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital. 

9.1.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.1.14. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.1.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.1.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

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

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.1.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.1.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.1.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.1.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 
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item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.1.21. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante 

nos remanescentes. 

9.1.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

9.1.23. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão 

não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste 

Pregão. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 
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10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

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

sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse 

momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

11.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

11.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
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12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Conforme regras constantes do Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital.  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 

seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
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15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5. O CISALP realizará periodicamente de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 

preços registrados na Ata de Registro de Preços -ARP.  

15.6. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no 

setor de licitações do CISALP (licitacao@cisalp.mg.gov.br) e site próprio (www.cisalp.mg.gov.br).  

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

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

seu recebimento.  

16.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente (quando for o caso), emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 

b) a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos. 

c) a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.3.3. O prazo de vigência da contratação e a possibilidade de sua prorrogação é conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência.  

mailto:licitacao@cisalp.mg.gov.br
http://www.cisalp.mg.gov.br/
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16.3.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 

do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.3.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato 

ou a ata de registro de preços. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. As regras acerca das sanções são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br. 

22.3. Caberá à Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão 

ser realizados por forma eletrônica através do sistema. 

22.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela 

pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Pregoeira.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horário de expediente na 

Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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

https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes, www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos 

e/ou obtidos no endereço Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG, CEP: 

38.720-000, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 16 horas, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.12. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis. 

23.13. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido. 

23.14. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

23.15. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido. 

https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes
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23.16. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 

certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas 

a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. 

23.17. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação 

do licitante. 

23.18. As decisões da Pregoeira serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios Mineiros: 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/ e divulgadas no portal de transparência: 

https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes. 

23.19. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

23.20. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o CISALP revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 

23.21. Para atender a seus interesses, o CISALP poderá alterar quantitativos, sem que isto implique 

alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei 

Federal n 8.666/93. 

23.22. O CISALP poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 

23.23. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

da Comarca de Patos de Minas-MG. 

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

23.24.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência 

23.24.2. ANEXO II – Proposta de Preços 

23.24.3. ANEXO III - Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal) 

23.24.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP 

23.24.5. Anexo V – Minuta de Contrato; 

23.24.6.  Anexo VI – Declaração Referente à Habilitação 

23.24.7. Anexo VII – Minuta da Ata de Registro 

 

https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes
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Lagoa Formosa, 22 de maio de 2020. 

 

 

José Alves Filho 
Presidente do CISALP 

 

 

Lucinéia Lima Pacheco 
Pregoeira 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020 

PROCESSO Nº 045/2020 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1.  O presente termo de referência tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual 

aquisição de Materiais de Consumo Tipo Supermercado (limpeza, higiene, utensílios e outros), conforme 

as especificações técnicas e condições constantes deste edital e seus anexos, incluso frete da origem até 

o CISALP e/ou Município solicitante, em atendimento a demanda do CISALP e dos Entes Consorciados. 

01 Arapuá 05 Lagamar 09 Presidente Olegário 13 São Gotardo 

02 Carmo do Paranaíba 06 Lagoa Formosa 10 Rio Paranaíba 14 Serra do Salitre 

03 Guarda Mor 07 Lagoa Grande 11 Santa Rosa da Serra 15 Tiros 

04 Guimarânia 08 Patos de Minas 12 São Gonçalo do Abaeté 16 Varjão de Minas 

 

2. FINALIDADE 

2.1. A finalidade deste termo é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais 

Consumo tipo Supermercado (limpeza, higiene, utensílios e outros) em atendimento a demanda do CISALP 

e dos entes consorciados. Conforme exigência legal, o CISALP realizou pesquisa de preços de mercado 

e estimativa de custos junto às empresas do ramo do objeto.  

 

3. PRAZO/CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

3.1. O prazo de entrega será contado a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho ou 

da autorização de fornecimento, e será de no máximo 15 (quinze) dias corridos, sendo esse prazo 

referente à primeira solicitação, as demais deveram ser cumpridas em até 10 dias. 

ANEXO I PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA 
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3.2. Os insumos deverão ser entregues NA SEDE DO CISALP, localizado na Rua Juquinha Souto, nº100, 

bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa/MG E NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

de cada município consorciado que aderir a Ata de Registro de Preços em horário compreendido entre 

as 08 h00min e às 16 h00min de segunda a sexta-feira, sob responsabilidade do funcionário nomeado 

para este fim. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1. Todos os insumos deverão ser entregues lacrados e em suas embalagens originais e conforme 

especificações contidas neste edital. 

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGÍVEIS: 

5.1. Os insumos deverão apresentar as seguintes especificações mínimas e apresentar data de 

validade não inferior a 1 (um) ano. 

Item 
Código 
CISALP Material Unid. Quant. Valor unitário Valor total 

1 85 
AÇÚCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 5 KG,  NA 
COR BRANCA, PRODUZIDO COM SACAROSE DE 
CANA DE AÇÚCAR, EMBALAGEM EM POLIETILENO. 

PC 500     

2 2363 

ADAPTADOR 3 PINOS CHATO 20A 250V. 
FÊMEA COM ENTRADA PARA 3 PINOS CHATOS 
MACHO COM 3 PINOS REDONDOS (2P+T DE 20A). 

 

UN 30     

3 2360 

ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO ANTIGO 
PARA NOVO 3 PINOS. DESENVOLVIDO EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136, 
CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUGUE NOVO 
EM TOMADAS DO ANTIGO PADRÃO E POSSUI 
CORRENTE NOMINAL DE 15 A. VOLTAGEM: BIVOLT. 

   

UN 30     

4 2362 PINO MULTIPLICADOR 3 SAÍDAS 
PLUG T 2PT10A/250V 

UN 30     
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5 2361 

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TOMADA 2 PINOS.   
UNIVERSAL. 2 PINOS T. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO: 
10A / 250V. 

 

UN 30     

6 2364 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE E 
ACESULFAME DE POTÁSSIO. CADA 
GOTA CONTÉM 0,01 KCAL.  EMBALAGEM COM 100 
ML. 

UN 30   

7 1654 ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALÕES DE 
20 LITROS, MEDIANTE SISTEMA DE REPOSIÇÃO. 

GL 100     

8 93 

ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO PLÁSTICO DE 
1000 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
POLIPROPILENO, PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E 
LACRE DE SEGURANÇA. 

UN 500     

9 77 

ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO COM TEOR DE 
CLORO ATIVO VARIANDO ENTRE 1 (UM) A 2,5 (DOIS 
E MEIO) POR CENTO, COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, E 
CLORETO; DE CARÁTER ALVEJANTE E 
DESINFETANTE PARA USO GERAL, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS 
COM TAMPA EM ROSCA E LACRE. 

UN 500     

10 3 

ÁLCOOL EM GEL COM FRAGRÂNCIAS A ESCOLHER. 
COMPOSIÇÃO: ETANOL, CARBÔMERO, ÁGUA, 
BENZOATO DE DENATÔNIO (DESNATURANTE) E 
NEUTRALIZANTE. EMBALAGEM DE 500 ML. 

UN 1.000     

11 65 

AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL, 
CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 
EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA 
E OUTRA EM PVC, SENDO AS EMENDAS DO MESMO 
MATERIAL COSTURADO NO AVENTAL PARA AJUSTE 
DO USUÁRIO. 

UN 30     

12 3888 

BALDE DE PLÁSTICO EXTRAFORTE, COM PEGADOR 
NO FUNDO. 
CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS 
COR/ACABAMENTO DO BALDE PARA CONCRETO: 
PRETO 

UN 100   

13 2436 BISCOITO ÁGUA E SAL. CAIXA COM 20 UNIDADES DE 
400G CADA. 

PC 1.000     

14 2437 BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA. CAIXA COM 21 
UNIDADES DE 400G CADA. 

PC 1.000     
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15 3889 

CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, EM PLÁSTICO DE 
ALTA RESISTÊNCIA, 10 LITROS.  
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 
COMPRIMENTO 41,7 CM - ALTURA 12,2 CM - 
LARGURA 29,2 CM 
FORMATO: RETANGULAR. COR: A DEFINIR, EXCETO 
TRANSPARENTE. 

UN 30   

16 64 

CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO 
LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; 
ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; 
FORRO SINTÉTICO; SOLADO EM POLIURETANO, 
ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, 
ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM 
GRAVAÇÃO. TAMANHO: A DEFINIR. 

PR 100     

17 2440 

CARREGADOR DE PILHAS, PARA OS TIPOS AA E AAA 
COM PILHAS INCLUSAS. POSSUI CONTROLE 
AUTOMÁTICO PARA INTERRUPÇÃO DE CARGA; 
TEMPORIZADOR PARA INTERRUPÇÃO DA CARGA; 
DETECÇÃO DE PILHA ALCALINA; MONITORAMENTO 
DE VOLTAGEM; INDICADOR DE LED, DETECTOR DE 
PILHAS. CARREGA ATÉ 4 PILHAS TIPO AA OU AAA 
RECARREGÁVEIS.  
O KIT POSSUI 1 CARREGADOR COM 4 PILHAS AA 
PRÉ-CARREGADAS INCLUSAS DENTRO DO 
CARREGADOR MAIS UMA CARTELA COM 4 PILHAS 
EXTRAS AA 2500MAH. 
PODEM CARREGAR UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS 
RECARREGÁVEIS DE 2500MAH TIPO AA OU DO TIPO 
AAA 900MAH. COM CERTIFICADO NO IMETRO, 
BIVOLT AUTOMÁTICO. 
DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP): 6CM X 6 
CM X 10CM DO CARREGADOR 
DIMENSÕES DA EMBALAGEM: - CM (AXLXP): 7CM X 
9,5CM X 15CM DO CARREGADOR 
GARANTIA DE 3 MESES  
 

UN 30     

18 2365 
COLHER DE PLÁSTICO PARA SOBREMESA, 
DESCARTÁVEL, BRANCA. EMBALAGEM COM 50 
UNIDADES. 

PC 300     

19 96 
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, FABRICADO 
EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, EMBALADOS EM 
SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 100 UNIDADES. 

PC 2.000     

20 99 

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, 
FABRICADO EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, 
EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 
100 UNIDADES. 

PC 1.000     

21 62 

DESINFETANTE CONCENTRADO, A BASE DE 
CLORETO DE BENZALCÔNIO DE ESSÊNCIA FLORAL 
OU EUCALIPTO SUAVE, LIMPADOR, CONSTITUÍDO 
COM AGENTES BACTERICIDAS, PROMOVENDO A 
DESINFECÇÃO E DESODORIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
ONDE É APLICADO. EMBALAGEM DE 2000 ML. 

UN 500     

22 67 

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO NEUTRO, 
BIODEGRADÁVEL, TESTADO 
DERMATOLOGICAMENTE, COM AGENTES 
DESENGORDURANTES E REMOVEDORES PARA 

UN 1.000     
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LIMPEZA EM GERAL DEVENDO GARANTIR 
REMOÇÃO DE SUJIDADES DIVERSAS E ENXÁGUE 
RÁPIDO, LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E 
COZINHA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, 
FLEXÍVEL, PROVIDO DE TAMPA FIXADA SOB 
PRESSÃO E BICO APLICADOR. EMBALAGEM DE 500 
ML. 

23 78 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE EM 
MADEIRA E CERDAS EM POLIETILENO. 

UN 50     

24 235 

ESPONJA DE LÃ DE BIODEGRADÁVEL, FORMATO 
RETANGULAR, APLICAÇÃO EM LIMPEZA GERAL, 
TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, 
MEDINDO NO MÍNIMO 100X75, COMPOSIÇÃO: LÃ 
DE AÇO E CARBONO.  

PC 50     

25 66 

ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA - COM ESPUMA 
DE POLIURETANA, TIPO DUPLA FACE, COM 
ABRASIVO EM UMA DAS FACES, ANTIBACTERIANA, 
FORMATO QUADRADO. DIMENSÃO: 71MM X 
100MM. COR: AMARELA/VERDE. PACOTE COM 4 
UNIDADES. 

PC 500     

26 2366 FACA DE MESA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX. 
ESPESSURA: 216 MM X 2,5 MM.  

UN 50     

27 104 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL N° 103.  
PACOTE COM 30 UNIDADES. 

PC 500     

28 3890 

FLANELA BRANCA, 100% ALGODÃO PARA LIMPEZA 
E REMOÇÃO DE SUJIDADES DIVERSAS DE 
SUPERFÍCIES DE FORMA RÁPIDA E FACILITADA, DE 
ALTA DURABILIDADE, QUE NÃO ARRANHE AS 
SUPERFÍCIES ONDE É UTILIZADA. TAMANHO: 40 X 
60 CM. 

UN 200     

29 2367 
GARFO DE PLÁSTICO PARA SOBREMESA, 
DESCARTÁVEL, BRANCO. EMBALAGEM COM 50 
UNIDADES. 

PC 300     

30 2449 

GARRAFA TÉRMICA, DE MESA, 1,8 LITROS, COM 
REVESTIMENTO EM AÇO/INOX FOSCO E AMPOLA 
DE VIDRO, COM ALÇA, SISTEMA DE PRESSÃO QUE 
PERMITE JATOS FORTES E ESTABILIDADE AO 
BOMBEAR E SISTEMA QUE EVITA PINGOS. 

UN 15     

31 2448 

GARRAFA TÉRMICA, DE MESA, 1 LITRO, COR PRETA, 
LISA, AMPOLA DE VIDRO, COM ALÇA, SISTEMA DE 
PRESSÃO QUE PERMITE JATOS FORTES E 
ESTABILIDADE AO BOMBEAR E SISTEMA QUE EVITA 
PINGOS. 

UN 20     

32 2368 

GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO. POSSUI 
EXCELENTE ALVURA E MACIEZ, BEM COMO BOAS 
PROPRIEDADES ÚMIDAS. NÃO CAUSA IRRITAÇÕES 
DÉRMICAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 

PC 1.000     

33 2369 
ISQUEIRO COM SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO 
QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E 
SEGURANÇA. TAMANHO: GRANDE. 

UN 50     

34 232 LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, LÍQUIDO, DE 
USO DOMÉSTICO, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, 

UN 300     
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ADEQUADO PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES DE 
SUPERFÍCIES DIVERSAS DE PISOS. 

35 233 

LUVA GROSSA PARA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO 
BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM 
REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM 
SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, 
MULTIUSO. TAMANHO A DEFINIR. 

UN 500     

36 2370 

MANGUEIRA JARDIM FLEX AMARELA 1/2 X 2,2MM, 
TRANÇADA, FLEXÍVEL. ACOMPANHA: CONECTOR 
DE METAL 3/4", ADAPTADOR METAL 3/4" PARA 
1/2", ESGUICHO DE PLÁSTICO, SUPORTE PLÁSTICO, 
BUCHA PLÁSTICA E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO 
SUPORTE. TAMANHO: 30 METROS. 

UN 20     

37  3891 MANTEIGA DE LEITE TRADICIONAL COM SAL E SEM 
CONSERVANTES. POTE DE 500 GRAMAS. 

PT 100   

38 2371 PALITOS DE DENTE. CAIXA COM 200 UNIDADES CX 200     

39 3892 

PANO DE LIMPEZA MULTIUSO EM MICROFIBRA, 
COM 80% DE POLIÉSTER E 20% DE POLIAMIDA. 
TAMANHO: 0,60CM X 0,80CM  
PANO COM ALTA ABSORÇÃO, SUPER RESISTENTE E 
QUE NÃO SOLTA PELOS.  
  

UN 50     

40 63 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MACIO E 
ABSORVENTE, COR BRANCO NATURAL, 
ACABAMENTO PICOTADO, EM ROLOS DE 60 
METROS. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES. 

PC 2.000     

41 34 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA, 100% 
FIBRAS DE CELULOSE, PARA HIGIENE PESSOAL, 
COM DUAS DOBRAS, MEDINDO 23 CM X 21 CM, 
CAPACIDADE DE RÁPIDA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS E 
DE ALTA RESISTÊNCIA. EMBALAGEM COM 1000 
FOLHAS. 

PC 2.000     

42 2457 PILHA AA. RECARREGÁVEIS. UN 30     

43 2458 PILHA AAA, TIPO PALITO. RECARREGÁVEIS. UN 30     

44 3893 PILHA AAA, TIPO PALITO. UN 50     

45 2459 POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA 
ROSQUEÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 2,0 LITROS. 

UN 30     

46 2372 
PRATO PLÁSTICO DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL, 
MEDINDO 15 CM. EMBALAGEM COM 10 
UNIDADES. 

PC 300     

47 3932 REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR A DEFINIR. UN 300     

48 231 REFRIGERANTES 2,5 LITROS, SABOR A DEFINIR. UN 200     
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49 94 

RODO PARA LIMPEZA, COM DUAS BORRACHAS 
MACIAS E FLEXÍVEIS PRODUZIDAS EM EVA OU 
BORRACHA COM 40 CM APROXIMADAMENTE, QUE 
POSSIBILITEM TOTAL REMOÇÃO DE ÁGUA 
ACUMULADA PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 
CABO DE APROXIMADAMENTE 1,40M. 

UN 30     

50 95 

RODO PARA LIMPEZA, COM DUAS BORRACHAS 
MACIAS E FLEXÍVEIS PRODUZIDAS EM EVA OU 
BORRACHA COM 60 CM APROXIMADAMENTE, QUE 
POSSIBILITEM TOTAL REMOÇÃO DE ÁGUA 
ACUMULADA PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 
CABO DE APROXIMADAMENTE 1,40M. 

UN 30     

51 75 

SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, COM DETERGENTE 
PARA LAVAR ROUPAS E PARA LIMPEZA EM GERAL, 
COMPOSTO DE: TENSOATIVO ANIÔNICO, 
COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR 
ÓPTICO, TAMPONENTES, CORANTE AZUL, 
ESSÊNCIA, AQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS OU 
CAIXAS DE 2 KG. 

UN 30     

52 3894 ROLO PAPEL FILME PVC 28 CM X 30 M. UN 30     

53 69 

SABONETE LÍQUIDO NEUTRO PARA LIMPEZA DAS 
MÃOS, CREMOSO, ANTISSÉPTICO, CONSTITUÍDO 
DE AGENTES HIDRATANTES, NUTRIENTES E 
EMOLIENTES, CONSISTÊNCIA SEMI-GEL, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 
5000 ML. 

UN 300     

54 84 

SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE PISOS, EM 100 
% ALGODÃO, TRAMA DO TECIDO BEM FECHADA E 
CAPACIDADE ELEVADA DE ABSORÇÃO PARA 
LIMPEZA PESADA EM GERAL. 

UN 100     

55 70 

SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS COR: PRETO, 
FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE, RECICLADO, DE ALTA QUALIDADE, 
MICRA 6. PACOTES COM 10 UNIDADES. 

PC 500     

56 72 

SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS COR: PRETO, 
FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE, RECICLADO, DE ALTA QUALIDADE, 
MICRA 6. PACOTES COM 10 UNIDADES. 

PC 1.000     

57 2433 

SUCO DE FRUTA LÍQUIDO, TIPO NÉCTAR; 
COMPOSTO POR ÁGUA, POLPA, AÇÚCAR, 
ACIDULANTEÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL E 
ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO; COM VALOR 
ENERGÉTICO 104KCAL (438KJ) X CARBOIDRATOS 26 
GRAMAS X SÓDIO 7,2 MILIGRAMAS, POR PORÇÃO 
DE 200ML; SEM ADIÇÃO DE CONSERVADORES; SEM 
GLÚTEN. EMBALAGEM DE 1 LITRO, TIPO CAIXA 
MULTILAMINADA CARTONADA E IMPRESSA. 
VALIDADE MÁXIMA: 01 ANO. 

UN 300   

58 3896 

VASSOURA MULTIUSO, PARA AMBIENTES 

INTERNOS E EXTERNOS. COM PLUMAGEM DENSA, 

DOIS TIPOS DE CERDAS.  

UN 30   
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CERDAS MÉDIAS, INDICADAS PARA TODOS OS 

TIPOS DE PISOS, DE CERÂMICA À MADEIRA. CERDAS 

8,5 CM E CABO 116 CM  

59 106 

VASSOURA DE PALHA NATURAL, COM CABO EM 
MADEIRA DE 1,40 M DE COMPRIMENTO PARA 
LIMPEZA DE PISOS EXTERNOS, PÁTIOS EM TERRA E 
ETC. 

UN 50   

60 229 
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO 
COM CERDAS DE NYLON, E CABO MEDINDO 40 CM. 

UN 30   

 

 

6. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

6.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas de aquisição das referidas licenças correrão 

por conta das seguintes dotações: 10.122.9001.2.901.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Ficha 

4. 

 

7. JUSTIFICATIVA 

7.1. Considerando a aquisição de Materiais de Consumo tipo Supermercado essenciais à manutenção dos 

serviços do CISALP e entes consorciados, este certame tem como função atender e garantir a continuidade 

dos serviços do CISALP e dos entes consorciados. 

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item desde que observadas às especificações 

e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

9. PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal eletrônica 

no setor competente, fazendo constar nesta, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação/ 

nº, item da ata, nº da ata, preço unitário e preço total do(s) objeto(s)/serviço(s), devidamente atestada 

pelo setor competente da Contratante, acompanhada das seguintes comprovações: regularidade 

junto à Fazenda Federal/Seguridade Social (CND CONJUNTA), ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF), à Justiça Trabalhista (CNDT) e às Fazendas Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede. 

9.2. O prazo para pagamento, previsto no item 1, será prorrogado proporcionalmente ao eventual 

atraso ocasionado pela Contratada na apresentação da nota fiscal eletrônica ou fatura. 
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9.3. As notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas observando o número do CNPJ indicado pela 

empresa em sua Proposta de Preços (Anexo do edital) e documentos apresentados para habilitação, 

conforme exigido em edital. 

9.4. Os valores serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições do 

art. 65 da Lei 8.666/93. 

9.5. Ocorrendo erro na Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura, esta será devolvida à Contratada para 

retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova Nota 

Fiscal Eletrônica ou Fatura devidamente retificada, sendo que a CONTRATADA deverá prorrogar a 

data de vencimento, sem nenhum tipo de ônus para a CONTRATANTE. 

9.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9.8. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 

despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada. 

 

10. DO CONTRATO 

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CISALP e no interesse das partes, 

desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória para o CISALP e Município 

Consorciado - CONTRATANTE e em condições compatíveis com os preços de mercado. 

10.2. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá garantida prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da 

Lei 8.666/93, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

10.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 

justificativa aceita pelo CISALP, resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar 

nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso 

no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor 

do Contrato, por ocorrência; 
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b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o CISALP e ou Entidade Adesa, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos pelo CISALP e ou Entidade Adesa. Se os valores pagos não forem suficientes, a diferença 

será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da 

sanção. 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

f) Suspensão temporária de particular em licitação e impedimento de contratar com o CISALP e ou 

Entidade Adesa por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas 

contratuais. 

 

11. OBRIGAÇÃO/RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

11.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto 

licitado; 

11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

vencedora com relação ao objeto desta licitação; 

11.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

11.4. Dar todas as condições necessárias ao bom desempenho do presente contrato;  

11.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato podendo sustar ou recusar o produto em 

desacordo com as especificações; 

11.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias à Contratada, inclusive comunicado por escrito 

e tempestivamente, qualquer mudança de administração e endereço de cobrança, bem como, 

qualquer ocorrência relacionada com a entrega; 
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11.7. Fiscalizar se os produtos estão sendo entregues conforme as especificações e exigências 

estabelecidas no contrato; 

11.8. Emitir Nota de empenho em favor da Contratada; 

11.9. Realizar o pagamento, nos termos do contrato; 

11.10. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto da licitação, sendo o gestor deste 

contrato. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no edital, contrato e Termo de Referência; 

12.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas, inclusive quanto aos preços praticados no contrato; 

12.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura 

venham a ocorrer, serem sanadas em conformidade com estipulado no edital; 

12.4. Após notificação de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados, 

a contratada deverá atender de imediato as solicitações de correções, dentro do prazo máximo de 05 

dias úteis;  

12.5. Arcar com eventuais prejuízos à CONTRATANTE e/ou a terceiros, praticados por seus 

empregados, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega dos produtos/serviços contratados; 

12.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer 

outras que forem devidas aos seus empregados, necessárias para o fornecimento dos 

produtos/serviços, objeto deste contrato, ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo 

empregatício com estes; 

12.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

12.8. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada por seus 

técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante; 

12.9. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante, inerentes ao 

objeto do certame, respeitados os horários de atendimento; 
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12.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

12.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que 

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 

12.13. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados quando da 

prestação dos serviços ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

12.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

12.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste contrato, no que for pertinente à Contratada; 

12.16. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem poderá onerar o 

objeto deste contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

12.17. Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Contratante; 

12.18. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço objeto deste 

contrato; 

12.19. Apresentar e disponibilizar, à Contratante, soluções que a mantenham atualizadas à segurança 

e à qualidade dos serviços; 

12.20. Independentemente de transcrição, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas neste 

Termo de Referência; 

12.21. Garantir o sigilo e a inviolabilidade das comunicações de dados, realizadas por meio dos 

serviços desta contratação; 

12.22. A empresa contratada e os membros da equipe deverão guardar sigilo absoluto sobre os dados 

e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a 
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ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo 

contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato; 

12.23. No ato da entrega, substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias o(s) itens(s)/insumos(s) que 

esteja(m) em desacordo com as especificações contidas no termo de referência, sem acréscimo de 

valor; 

12.24. Arcar com todas as despesas de transporte decorrentes da entrega dos insumos, não gerando 

nenhum tipo de acréscimo de valores aos itens/lotes. 

 

13. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO 

13.1. A fiscalização do contrato será exercida pela Assessora Jurídica Marcela Morais Gomes e pela 

Secretária Executiva Lucélia soares de Lima neste ato denominado fiscais, ao qual compete sanar as 

dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de 

Lei N.º 8.666/93). 

13.2. O gerenciamento deste contrato caberá ao CISALP. 

13.3. A fiscalização/gerenciamento de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda 

que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei 8.666/93). 

13.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos/serviços 

entregues/prestados se em desacordo com o Contrato 

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. AOS LICITANTES 

14.1.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o CISALP e ou Entidade Adesa, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e 

demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 
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e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

14.1.2 Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada. 

14.2 À CONTRATADA: 

14.2.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 

e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

14.2.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo CISALP e ou Entidade Adesa, resguardados os procedimentos legais 

pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso 

no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor 

do Contrato, por ocorrência; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o CISALP e ou Entidade Adesa, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada; 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo CISALP e ou Entidade Adesa. Se os valores dos pagamentos devidos não 

forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis a contar da aplicação da sanção; 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa; 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CISALP por 

prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; 
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g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O CISALP reserva para si o direito de não aceitar serviços em desacordo com o previsto no 

Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto. 

15.2. O CISALP reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços ofertados, obedecido ao disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

15.3. Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

Lagoa Formosa, 22 de maio de 2020 

 

 

_________________________________ 

Lucélia Soares de Lima 
Secretária Executiva do CISALP 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020 

PROCESSO N° 045/2020 
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Razão Social do Licitante: 

CNPJ: Insc. Estadual: 

Endereço: 

Cidade: Estado:  

Telefone: E-mail:  

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário): 

Banco: Agência:                                    Conta:  

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Identidade: Órgão expedidor: 

CPF: E-mail: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

 

 

Item Descrição do Material / Equipamento Unid. 
Qtde 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

  

PREENCHER PROPOSTA DE ACORDO COM ITENS E 
QUANTIDADES DA TABELA PRESENTE NO ANEXO I PROJETO 
BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 5. 
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Total Geral dos itens:  (valor por extenso) 

 

Observações: 

 Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos 

acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para 

esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 

 Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta 

empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação e não possuímos em nosso quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e 

Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93. 

 

Licitante: ________________________________________________________ 

Data: ___________/_____________/_____________ 

Carimbo Padronizado
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020 

PROCESSO N° 045/2020 

 

DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, CF 

 

O licitante (pessoa física/jurídica) (****************), inscrito no CPF/CNPJ (*************), por 

intermédio do seu representante, (**************), portador da identidade (*************) e do CPF 

(***************), DECLARA para fins do disposto no art. 27, V da Lei Federal n 8.666/93 que não 

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal nº 

9.854/99. 

 

 

Lagoa Formosa, (**) de (************) de 2020. 

 

 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020 

PROCESSO N° 045/2020 

 

A EMPRESA ________________________, sediada a Rua ______________________, nº __________, 

Bairro ________________________, CEP ______________________, em_______________________, 

estado __________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, neste ato 

representada pelo(a) Sr(a). _______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _____________________, inscrito(a) no CPF sob nº ______________________, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, que se enquadra como _____________________ (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando 

apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006. 

 

Lagoa Formosa, _____________________ de ________________ de  . 

 

Razão Social: ____________________________________ 

CNPJ __________________________________________ 

Nome Representante Legal __________________________________________ 

CPF __________________________________________ 

 

(    ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do 

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 

8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal CARIMBO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020 

PROCESSO N° 045/2020 

 

MINUTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 

CONSUMO TIPO SUPERMERCADO E A EMPRESA/LICITANTE.............................. 

 

Aos ... dias do mês de .... do ano de ........, sede do CISALP, situada a Rua Juquinha Souto, 100 – Novo 

Horizonte, nesta cidade, compareceram de um lado, o Sr. José Alves Filho, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado a Rua Goiás nº 57, Bairro Centro nesta cidade de Lagamar - MG, portador 

da Cédula de Identidade nº MG - 226.926 SSP/MG e CPF nº 287.829.096-87, no uso das atribuições 

que o permitem representar o CISALP, CNPJ nº 02.319.394/0001-70, e doravante designada 

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa/Licitante .............., CNPJ nº ............., 

estabelecida na cidade de ..... na .....,que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....,CPF nº ........, nacionalidade ......., portador da Carteira de Identidade 

nº ......., órgão expedidor ......, daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA e tem 

entre si, justo e contratado e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo 

com a minuta examinada pela assessoria jurídica do CISALP, atendendo ao disposto no parágrafo 

único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, em conformidade com o constante do Processo 

de Licitação nº 045/2020 , o presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21/Junho/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/Julho/2002, Lei 

Estadual nº 14.167 de 10/Janeiro/2002, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO SUPERMERCADO (LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E 

OUTROS), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O CISALP E/OU MUNICÍPIO SOLICITANTE, EM 

ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES CONSORCIADOS, conforme itens constantes no 

Anexo I, parte integrante deste instrumento. 
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1.2. Os serviços deverão obedecer ao Projeto Básico/Termo de Referência. 

1.3. A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como as disposições 

constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº 045/2020, e que 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no 

que não o contrariarem:  

a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020;  

b) Proposta e Documentos que o acompanham, firmados pela CONTRATADA e apresentados à 

CONTRATANTE, dentro do prazo estipulado em edital. 

1.4. O objeto ora adquirido foi objeto de licitação, de acordo com o disposto na Lei 10.520/02 e 

subsidiariamente na Lei 8.666/93, sob a modalidade mencionada na alínea “a” do parágrafo 4.º 

desta cláusula. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. Efetuar o pagamento no prazo e formas estipulados; 

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

CONTRATADA; 

2.3. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre os objetos da licitação; 

2.4. Fazer cumprir a garantia dos serviços quando for necessário. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no edital, contrato e Termo de 

Referência; 

3.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas, inclusive quanto aos preços praticados no contrato; 

3.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura 

venham a ocorrer, serem sanadas em conformidade com estipulado no edital; 

3.4. Após notificação de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços 

contratados, a contratada deverá atender de imediato as solicitações de correções, dentro do prazo 

máximo de 05 dias úteis; 
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3.5. Arcar com eventuais prejuízos à CONTRATANTE e/ou a terceiros, praticados por seus 

empregados, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega dos produtos/serviços contratados; 

3.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, necessárias para o 

fornecimento dos produtos/serviços, objeto deste contrato, ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta 

de qualquer vínculo empregatício com estes; 

3.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

3.8. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada por seus 

técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante; 

3.9. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante, inerentes ao 

objeto do certame, respeitados os horários de atendimento; 

3.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos julgados necessários; 

3.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 

3.13. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados 

quando da prestação dos serviços ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência 

da Contratante; 

3.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

3.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste contrato, no que for pertinente à Contratada; 

3.16. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem poderá onerar o 
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objeto deste contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

3.17. Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Contratante; 

3.18. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço objeto deste 

contrato; 

3.19. Apresentar e disponibilizar, à Contratante, soluções que a mantenham atualizadas à 

segurança e à qualidade dos serviços; 

3.20. Independentemente de transcrição, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas neste 

Termo de Referência; 

3.21. Garantir o sigilo e a inviolabilidade das comunicações de dados, realizadas por meio dos 

serviços desta contratação; 

3.22. A empresa contratada e os membros da equipe deverão guardar sigilo absoluto sobre os 

dados e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que 

venham a ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, 

respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do 

contrato; 

3.23. No ato da entrega, substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias o(s) ítem(s)/insumo(s) que 

esteja(m) em desacordo com as especificações contidas no termo de referência, sem acréscimo de 

valor; 

3.24. Arcar com todas as despesas de transporte decorrentes da entrega dos insumos, não gerando 

nenhum tipo de acréscimo de valores dos itens. 

 

4. DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CISALP e no interesse das partes, 

desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória para o CISALP e Município 

Consorciado - CONTRATANTE e em condições compatíveis com os preços de mercado. 

 

5. DO PREÇO 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$___________ (  ) pelos item(s). 
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6. DAS PENALIDADES 

6.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, 

da Lei 8.666/93 e Art. 7° da Lei 10520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

6.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo CISALP e ou Entidade Adesa, resguardados os procedimentos legais 

pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato pela recusa em recebê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 

convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

b) Advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada 

sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência na entrega, até o limite de 03 (três) dias 

úteis, caracterizando inexecução parcial; 

d) Multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo; 

e) Multa até o percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, 

pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CISALP 

e ou Entidade Adesa por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas 

contratuais; e 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada; 

6.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas a juízo da Administração. 

 

7. DA RESCISÃO 
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7.1. O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 

a 80 da Lei 8.666/93. 

7.2. Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a 

CONTRATADA será notificada. 

 

8. DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

8.1. O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93. 

8.2. Parágrafo único - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste 

Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial. 

 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante nomeado pela CONTRATANTE, 

neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). 

9.1.1. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de 

imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei 8.666/93). 

9.1.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se em 

desacordo com o Contrato. 

 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado pelo contratante mediante apresentação da nota fiscal ao setor 

competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço 

unitário e preço total do(s) itens(s), devidamente atestadas pelo setor competente do município 

solicitante - CONTRATANTE; 

10.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive 

a apresentação do demonstrativo da execução dos serviços, de acordo com as obrigações 

estabelecidas na Cláusula Terceira; 
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10.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados; 

10.4. Somente serão efetuados os pagamentos, às Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa 

participante do processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato ou 

instrumento equivalente; 

10.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a 

qualidade do item; 

10.6. A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes no Anexo IV, os quais 

correspondem ao valor total dos serviços contratados, já incluídos todos os recolhimentos tributários, 

previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros porventura incidentes; 

10.7. Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o contrato deverão ser 

autorizados previamente pelo CISALP; 

10.8. O CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que 

competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes restituições, ou reembolso, de valores 

principais e acessórios, que está despender com esses pagamentos. 

 

11. DAS RETENÇÕES (SE FOR O CASO) 

11.1. PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei nº 8.212/91, e alterações 

posteriores, e Instruções Normativas vigentes no período da contratação editadas pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 

fiscal ou fatura de prestação de serviços, ou percentual referente a atividade específica observado 

o disposto na IN vigente, exceto para as empresas optante pelo SIMPLES NACIONAL”. 

11.2. Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga- se à recolher ao INSS a importância 

retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de arrecadação identificado com a 

inscrição do estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão social da 

empresa CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da data da emissão da 

fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois. 

11.3. Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, com o 

título de RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL, observadas as regras da Instruções editadas pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
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11.4. A falta de destaque do valor de retenção no documento autoriza que a CONTRATANTE 

proceda a devida retenção sobre o título de cobrança ou o devolva à CONTRATADA para que seja 

providenciada a adequação. 

 

12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

12.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão no exercício de 2020 por conta das dotações 

orçamentárias própria do CISALP, na classificação orçamentária nº nos exercícios seguintes, 

correrão a conta da dotação orçamentária própria, para atender as despesas da mesma natureza: 

10.122.9001.2.901.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Ficha 4. 

 

13. DO FORO 

13.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da 

Comarca de Patos de Minas. 

 

E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 

Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no CISALP, com registro de seu 

extrato, e dele extraídas as cópias necessárias. 

 

Lagoa Formosa - MG, xx de xxx de 2020. 

 

_________________________        ___________________________ 

CONTRATADO(A)                                  CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________________    2. ____________________________ 
Nome:        Nome:  
CPF:        CPF: 
Cargo:        Cargo:    

 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 045/2020 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa...................................................................................................................................., CNPJ 

nº........................................, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº 018/2020. 

 

 

Data e local 

 

 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA 

ATA SRP Nº 007/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 045/2020 

 

MINUTA DA ATA DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO 
SUPERMERCADO (LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E OUTROS), 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES 
CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, INCLUSO FRETE DA 
ORIGEM ATÉ O CISALP E/OU MUNICÍPIO SOLICITANTE, EM 
ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP, ÓRGÃO GERENCIADOR, 
ENTES CONSORCIADOS AO CISALP, ÓRGÃOS PARTICIPANTES E AS 
EMPRESAS LICITANTES: 

 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ n.º 02.319.394/0001-70, com sede na Rua Juquinha Souto, 100, Bairro Novo Horizonte, 

Lagoa Formosa/MG, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. José Alves Filho, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado a Rua Goiás nº 57, Bairro Centro, na cidade de Lagamar - MG, portador da Cédula 

de Identidade nº MG - 226.926 SSP/MG e CPF nº 287.829.096-87, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR 

da modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2020, Processo de Licitação nº 045/2020,  e a empresa licitante, 

conforme descrição das empresas abaixo: xxxxx 

RESOLVE registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela alcançada e nas  quantidades  cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-

se as partes às normas constantes na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/02, Estatuto e 

Contrato de Consórcio, Lei Estadual nº 14.167 de 10-01-02, Lei Complementar Federal nº 123/06 e 

Portaria nº 4.320 de 04/09/2019 e demais disposições legais aplicáveis, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO SUPERMERCADO (LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E OUTROS), 

CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 

INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O CISALP E/OU MUNICÍPIO SOLICITANTE, EM ATENDIMENTO A 

DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES CONSORCIADOS, especificado no Termo de Referência, anexo I do 
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edital de Pregão Eletrônico nº 018/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
Código 
CISALP Material Unid. Quant. 

Valor 
unitário 

Valor total 

1 85 
AÇÚCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 5 KG,  NA 
COR BRANCA, PRODUZIDO COM SACAROSE DE 
CANA DE AÇÚCAR, EMBALAGEM EM POLIETILENO. 

PC 500     

2 2363 

ADAPTADOR 3 PINOS CHATO 20A 250V. 
FÊMEA COM ENTRADA PARA 3 PINOS CHATOS 
MACHO COM 3 PINOS REDONDOS (2P+T DE 20A). 

 

UN 30     

3 2360 

ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO ANTIGO 
PARA NOVO 3 PINOS. DESENVOLVIDO EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136, 
CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUGUE NOVO 
EM TOMADAS DO ANTIGO PADRÃO E POSSUI 
CORRENTE NOMINAL DE 15 A. VOLTAGEM: 
BIVOLT. 

   

UN 30     

4 2362 

PINO MULTIPLICADOR 3 SAÍDAS 
PLUG T 2PT10A/250V 

 

UN 30     

5 2361 
ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TOMADA 2 PINOS.   
UNIVERSAL. 2 PINOS T. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO: 
10A / 250V. 

UN 30     
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6 2364 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE 
E ACESULFAME DE POTÁSSIO. CADA 
GOTA CONTÉM 0,01 KCAL.  EMBALAGEM COM 
100 ML. 

UN 30   

7 1654 ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALÕES DE 
20 LITROS, MEDIANTE SISTEMA DE REPOSIÇÃO. 

GL 100     

8 93 

ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO PLÁSTICO DE 
1000 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
POLIPROPILENO, PROTETOR NA PARTE SUPERIOR 
E LACRE DE SEGURANÇA. 

UN 500     

9 77 

ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO COM TEOR DE 
CLORO ATIVO VARIANDO ENTRE 1 (UM) A 2,5 
(DOIS E MEIO) POR CENTO, COM COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE 
SÓDIO, E CLORETO; DE CARÁTER ALVEJANTE E 
DESINFETANTE PARA USO GERAL, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS 
COM TAMPA EM ROSCA E LACRE. 

UN 500     

10 3 

ÁLCOOL EM GEL COM FRAGRÂNCIAS A ESCOLHER. 
COMPOSIÇÃO: ETANOL, CARBÔMERO, ÁGUA, 
BENZOATO DE DENATÔNIO (DESNATURANTE) E 
NEUTRALIZANTE. EMBALAGEM DE 500 ML. 

UN 1.000     

11 65 

AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL, 
CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 
EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM 
POLIAMIDA E OUTRA EM PVC, SENDO AS 
EMENDAS DO MESMO MATERIAL COSTURADO NO 
AVENTAL PARA AJUSTE DO USUÁRIO. 

UN 30     

12 3888 

BALDE DE PLÁSTICO EXTRAFORTE, COM PEGADOR 
NO FUNDO. 
CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS 
COR/ACABAMENTO DO BALDE PARA CONCRETO: 
PRETO 

UN 100   

13 2436 BISCOITO ÁGUA E SAL. CAIXA COM 20 UNIDADES 
DE 400G CADA. 

PC 1.000     

14 2437 BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA. CAIXA COM 21 
UNIDADES DE 400G CADA. 

PC 1.000     

15 3889 

CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, EM PLÁSTICO DE 
ALTA RESISTÊNCIA, 10 LITROS.  
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 
COMPRIMENTO 41,7 CM - ALTURA 12,2 CM - 
LARGURA 29,2 CM 
FORMATO: RETANGULAR. COR: A DEFINIR, 
EXCETO TRANSPARENTE. 

UN 30   

16 64 
CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO 
LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; 
ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; 

PR 100     
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FORRO SINTÉTICO; SOLADO EM POLIURETANO, 
ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, 
ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM 
GRAVAÇÃO. TAMANHO: A DEFINIR. 

17 2440 

CARREGADOR DE PILHAS, PARA OS TIPOS AA E AAA 
COM PILHAS INCLUSAS. POSSUI CONTROLE 
AUTOMÁTICO PARA INTERRUPÇÃO DE CARGA; 
TEMPORIZADOR PARA INTERRUPÇÃO DA CARGA; 
DETECÇÃO DE PILHA ALCALINA; 
MONITORAMENTO DE VOLTAGEM; INDICADOR DE 
LED, DETECTOR DE PILHAS. CARREGA ATÉ 4 PILHAS 
TIPO AA OU AAA RECARREGÁVEIS.  
O KIT POSSUI 1 CARREGADOR COM 4 PILHAS AA 
PRÉ-CARREGADAS INCLUSAS DENTRO DO 
CARREGADOR MAIS UMA CARTELA COM 4 PILHAS 
EXTRAS AA 2500MAH. 
PODEM CARREGAR UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS 
RECARREGÁVEIS DE 2500MAH TIPO AA OU DO 
TIPO AAA 900MAH. COM CERTIFICADO NO 
IMETRO, BIVOLT AUTOMÁTICO. 
DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP): 6CM X 6 
CM X 10CM DO CARREGADOR 
DIMENSÕES DA EMBALAGEM: - CM (AXLXP): 7CM 
X 9,5CM X 15CM DO CARREGADOR 
GARANTIA DE 3 MESES  
 

UN 30     

18 2365 
COLHER DE PLÁSTICO PARA SOBREMESA, 
DESCARTÁVEL, BRANCA. EMBALAGEM COM 50 
UNIDADES. 

PC 300     

19 96 

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, 
FABRICADO EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, 
EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 
100 UNIDADES. 

PC 2.000     

20 99 

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, 
FABRICADO EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, 
EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 
100 UNIDADES. 

PC 1.000     

21 62 

DESINFETANTE CONCENTRADO, A BASE DE 
CLORETO DE BENZALCÔNIO DE ESSÊNCIA FLORAL 
OU EUCALIPTO SUAVE, LIMPADOR, CONSTITUÍDO 
COM AGENTES BACTERICIDAS, PROMOVENDO A 
DESINFECÇÃO E DESODORIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
ONDE É APLICADO. EMBALAGEM DE 2000 ML. 

UN 500     

22 67 

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO NEUTRO, 
BIODEGRADÁVEL, TESTADO 
DERMATOLOGICAMENTE, COM AGENTES 
DESENGORDURANTES E REMOVEDORES PARA 
LIMPEZA EM GERAL DEVENDO GARANTIR 
REMOÇÃO DE SUJIDADES DIVERSAS E ENXÁGUE 
RÁPIDO, LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E 
COZINHA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, 
FLEXÍVEL, PROVIDO DE TAMPA FIXADA SOB 
PRESSÃO E BICO APLICADOR. EMBALAGEM DE 500 
ML. 

UN 1.000     
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23 78 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE EM 
MADEIRA E CERDAS EM POLIETILENO. 

UN 50     

24 235 

ESPONJA DE LÃ DE BIODEGRADÁVEL, FORMATO 
RETANGULAR, APLICAÇÃO EM LIMPEZA GERAL, 
TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE 
OXIDAÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 100X75, 
COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO E CARBONO.  

PC 50     

25 66 

ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA - COM 
ESPUMA DE POLIURETANA, TIPO DUPLA FACE, 
COM ABRASIVO EM UMA DAS FACES, 
ANTIBACTERIANA, FORMATO QUADRADO. 
DIMENSÃO: 71MM X 100MM. COR: 
AMARELA/VERDE. PACOTE COM 4 UNIDADES. 

PC 500     

26 2366 FACA DE MESA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX. 
ESPESSURA: 216 MM X 2,5 MM.  

UN 50     

27 104 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL N° 
103.  PACOTE COM 30 UNIDADES. 

PC 500     

28 3890 

FLANELA BRANCA, 100% ALGODÃO PARA LIMPEZA 
E REMOÇÃO DE SUJIDADES DIVERSAS DE 
SUPERFÍCIES DE FORMA RÁPIDA E FACILITADA, DE 
ALTA DURABILIDADE, QUE NÃO ARRANHE AS 
SUPERFÍCIES ONDE É UTILIZADA. TAMANHO: 40 X 
60 CM. 

UN 200     

29 2367 
GARFO DE PLÁSTICO PARA SOBREMESA, 
DESCARTÁVEL, BRANCO. EMBALAGEM COM 50 
UNIDADES. 

PC 300     

30 2449 

GARRAFA TÉRMICA, DE MESA, 1,8 LITROS, COM 
REVESTIMENTO EM AÇO/INOX FOSCO E AMPOLA 
DE VIDRO, COM ALÇA, SISTEMA DE PRESSÃO QUE 
PERMITE JATOS FORTES E ESTABILIDADE AO 
BOMBEAR E SISTEMA QUE EVITA PINGOS. 

UN 15     

31 2448 

GARRAFA TÉRMICA, DE MESA, 1 LITRO, COR 
PRETA, LISA, AMPOLA DE VIDRO, COM ALÇA, 
SISTEMA DE PRESSÃO QUE PERMITE JATOS 
FORTES E ESTABILIDADE AO BOMBEAR E SISTEMA 
QUE EVITA PINGOS. 

UN 20     

32 2368 

GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO. POSSUI 
EXCELENTE ALVURA E MACIEZ, BEM COMO BOAS 
PROPRIEDADES ÚMIDAS. NÃO CAUSA IRRITAÇÕES 
DÉRMICAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 

PC 1.000     

33 2369 
ISQUEIRO COM SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO 
QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E 
SEGURANÇA. TAMANHO: GRANDE. 

UN 50     

34 232 

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, LÍQUIDO, 
DE USO DOMÉSTICO, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, 
ADEQUADO PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES DE 
SUPERFÍCIES DIVERSAS DE PISOS. 

UN 300     

35 233 

LUVA GROSSA PARA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO 
BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM 
REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM 
SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, 
MULTIUSO. TAMANHO A DEFINIR. 

UN 500     
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36 2370 

MANGUEIRA JARDIM FLEX AMARELA 1/2 X 
2,2MM, TRANÇADA, FLEXÍVEL. ACOMPANHA: 
CONECTOR DE METAL 3/4", ADAPTADOR METAL 
3/4" PARA 1/2", ESGUICHO DE PLÁSTICO, 
SUPORTE PLÁSTICO, BUCHA PLÁSTICA E 
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE. 
TAMANHO: 30 METROS. 

UN 20     

37  3891 MANTEIGA DE LEITE TRADICIONAL COM SAL E SEM 
CONSERVANTES. POTE DE 500 GRAMAS. 

PT 100   

38 2371 PALITOS DE DENTE. CAIXA COM 200 UNIDADES CX 200     

39 3892 

PANO DE LIMPEZA MULTIUSO EM MICROFIBRA, 
COM 80% DE POLIÉSTER E 20% DE POLIAMIDA. 
TAMANHO: 0,60CM X 0,80CM  
PANO COM ALTA ABSORÇÃO, SUPER RESISTENTE E 
QUE NÃO SOLTA PELOS.  
  

UN 50     

40 63 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MACIO E 
ABSORVENTE, COR BRANCO NATURAL, 
ACABAMENTO PICOTADO, EM ROLOS DE 60 
METROS. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES. 

PC 2.000     

41 34 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA, 100% 
FIBRAS DE CELULOSE, PARA HIGIENE PESSOAL, 
COM DUAS DOBRAS, MEDINDO 23 CM X 21 CM, 
CAPACIDADE DE RÁPIDA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS 
E DE ALTA RESISTÊNCIA. EMBALAGEM COM 1000 
FOLHAS. 

PC 2.000     

42 2457 PILHA AA. RECARREGÁVEIS. UN 30     

43 2458 PILHA AAA, TIPO PALITO. RECARREGÁVEIS. UN 30     

44 3893 PILHA AAA, TIPO PALITO. UN 50     

45 2459 
POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA 
ROSQUEÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 2,0 
LITROS. 

UN 30     

46 2372 
PRATO PLÁSTICO DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL, 
MEDINDO 15 CM. EMBALAGEM COM 10 
UNIDADES. 

PC 300     

47 3932 REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR A DEFINIR. UN 300     

48 231 REFRIGERANTES 2,5 LITROS, SABOR A DEFINIR. UN 200     

49 94 

RODO PARA LIMPEZA, COM DUAS BORRACHAS 
MACIAS E FLEXÍVEIS PRODUZIDAS EM EVA OU 
BORRACHA COM 40 CM APROXIMADAMENTE, 
QUE POSSIBILITEM TOTAL REMOÇÃO DE ÁGUA 
ACUMULADA PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 
CABO DE APROXIMADAMENTE 1,40M. 

UN 30     
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50 95 

RODO PARA LIMPEZA, COM DUAS BORRACHAS 
MACIAS E FLEXÍVEIS PRODUZIDAS EM EVA OU 
BORRACHA COM 60 CM APROXIMADAMENTE, 
QUE POSSIBILITEM TOTAL REMOÇÃO DE ÁGUA 
ACUMULADA PARA LIMPEZA EM GERAL, COM 
CABO DE APROXIMADAMENTE 1,40M. 

UN 30     

51 75 

SABÃO EM PÓ CONVENCIONAL, COM 
DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS E PARA 
LIMPEZA EM GERAL, COMPOSTO DE: TENSOATIVO 
ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, 
BRANQUEADOR ÓPTICO, TAMPONENTES, 
CORANTE AZUL, ESSÊNCIA, AQUIL BENZENO, 
SULFONATO DE SÓDIO, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS OU CAIXAS DE 2 KG. 

UN 30     

52 3894 ROLO PAPEL FILME PVC 28 CM X 30 M. UN 30     

53 69 

SABONETE LÍQUIDO NEUTRO PARA LIMPEZA DAS 
MÃOS, CREMOSO, ANTISSÉPTICO, CONSTITUÍDO 
DE AGENTES HIDRATANTES, NUTRIENTES E 
EMOLIENTES, CONSISTÊNCIA SEMI-GEL, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 
5000 ML. 

UN 300     

54 84 

SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE PISOS, EM 100 
% ALGODÃO, TRAMA DO TECIDO BEM FECHADA E 
CAPACIDADE ELEVADA DE ABSORÇÃO PARA 
LIMPEZA PESADA EM GERAL. 

UN 100     

55 70 

SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS COR: PRETO, 
FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE, RECICLADO, DE ALTA QUALIDADE, 
MICRA 6. PACOTES COM 10 UNIDADES. 

PC 500     

56 72 

SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS COR: PRETO, 
FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE, RECICLADO, DE ALTA QUALIDADE, 
MICRA 6. PACOTES COM 10 UNIDADES. 

PC 1.000     

57 2433 

SUCO DE FRUTA LÍQUIDO, TIPO NÉCTAR; 
COMPOSTO POR ÁGUA, POLPA, AÇÚCAR, 
ACIDULANTEÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL E 
ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO; COM VALOR 
ENERGÉTICO 104KCAL (438KJ) X CARBOIDRATOS 
26 GRAMAS X SÓDIO 7,2 MILIGRAMAS, POR 
PORÇÃO DE 200ML; SEM ADIÇÃO DE 
CONSERVADORES; SEM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 
1 LITRO, TIPO CAIXA MULTILAMINADA 
CARTONADA E IMPRESSA. VALIDADE MÁXIMA: 01 
ANO. 

UN 300   

58 3896 

VASSOURA MULTIUSO, PARA AMBIENTES 

INTERNOS E EXTERNOS. COM PLUMAGEM DENSA, 

DOIS TIPOS DE CERDAS.  

CERDAS MÉDIAS, INDICADAS PARA TODOS OS 

TIPOS DE PISOS, DE CERÂMICA À MADEIRA. 

CERDAS 8,5 CM E CABO 116 CM  

UN 30   

59 106 
VASSOURA DE PALHA NATURAL, COM CABO EM 
MADEIRA DE 1,40 M DE COMPRIMENTO PARA 

UN 50   
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LIMPEZA DE PISOS EXTERNOS, PÁTIOS EM TERRA E 
ETC. 

60 229 
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO 
COM CERDAS DE NYLON, E CABO MEDINDO 40 
CM. 

UN 30   

 

2.2. O CISALP não estará obrigado a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de Referência, 

devendo adquirir os insumos de acordo com a sua necessidade;  

2.3. Os insumos que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para suprir 

qualquer eventualidade, quando necessário; 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer ente 

consorciado do CISALP que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 

e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações. 

3.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos 

órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 

eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de 

registro de preços. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a máximo cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 
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3.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

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

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

3.8. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

não participante. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de assinatura da Ata, 

não podendo ser prorrogada. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

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

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

5.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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5.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

5.8. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Não 

havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 

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

5.9. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.10. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.11. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

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

praticados no mercado; ou 

5.13. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.14. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

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

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.16. Por razão de interesse público; ou 

5.17. A pedido do fornecedor.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o 

descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade. 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências dada a 

necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

7.3. No caso de registro de preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens 

nas seguintes hipóteses. 

7.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

7.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor 

preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - FORO 

8.1. É eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei 

nº 8.666/93.  

 

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

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas.  

Lagoa Formosa - MG, 22 de maio de 2020. 

_________________________        ___________________________ 

CONTRATADO(A)                                  CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________________   2. __________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF:  
Cargo:       Cargo: 

 


