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PROCESSO N° 146/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 

REGISTRO DE PREÇO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 O MUNICÍPIO DE  PASSA VINTE, torna-se público, para conhecimento dos interessados, por meio do 

Setor de Licitações sediado na Praça Major Francisco Cândido Alves, nº 150, Centro, Passa Vinte/MG, que 

realizará licitação, para registro e preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 

julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 

de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal 1064 de 28 de agosto de 

2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: Menor Preço 

PROCESSO Nº: 147 /2022 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), conforme especificações 

e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital. 

 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 09 horas do dia 28.12.2022 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 09 horas do dia 28.12.2022 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09 horas do dia 04.01.2023 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09 horas do dia 04.01.2023 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:01 horas do dia 04/01/2023. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO Nº 146/2023     PREGÃO Nº 27/2023 

1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 –A Prefeitura Municipal de Passa Vinte, através do Chefe de Gabinete, e este Pregoeiro, designado pela 

Portaria nº 03 de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 

local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM  

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos na página eletrônica do www.portaldecompraspublicas.com.br 

2. - DO OBJETO: 

2.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). 

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo: 

3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006 00.01.00 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES GABINETE E 

SECRETARIA  

3.3.90.30.00.2.03.02.27.812.0013.2.0016 00.01.00 APOIO AO DESPORTO AMADOR 

3.3.90.30.00.2.04.02.26.782.0014.2.0024 00.01.00 DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E VICINAL  

3.3.90.30.00.2.05.01.12.122.0009.2.0028 00.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO MUNICIPAL 

3.3.90.30.00.2.05.02.12.361.0009.2.0031 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

3.3.90.30.00.2.05.02.12.365.0009.2.0032 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0010.2.0040 00.01.02 DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 

3.3.90.30.00.2.07.01.08.244.0004.2.0047 00.01.29 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS / PAIF 

4. – ESCLARECIMENTOS: 

4.1 – As solicitações de esclarecimentos poderão ser feitas diretamente na plataforma 

www.portaldecompraspublicas.com.br em campo específico. 

5. – DA IMPUGNAÇÃO: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, diretamente 

na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte 

endereço: licitacaopassavinte@gmail.com. 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que 

não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas. 

6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e 

seu anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os 

interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.2.1 - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de contratar; 

6.2.3 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - Isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 

6.2.6 - Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - Abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - Analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - Desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço; 

7.1.7 - Verificar a habilitação do proponente; 

7.1.8 - Declarar o vencedor; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.1.9 - Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - Elaborar a ata da sessão; 

7.1.11 - Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

8. –DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL  

8.1 - Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico 

provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

8.2 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se 

informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

8.3 - Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na 

página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos 

do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br. 

8.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

8.5 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura 

Municipal de Passa Vinte responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

8.6 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

8.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 

para imediato bloqueio de acesso. 

8.8 - O Pregão será conduzido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE com apoio técnico e 

operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

8.9 - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados 

diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br; 

8.10 - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da 

central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

8.10.1 - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema 

www.portaldecompraspublicas.com.br poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento. 

9. –PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falelcom@portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br; 

9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme 

indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 

sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e 

terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema 

eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 

 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro 

designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto 

deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.portaldecompraspublicas.com.br ”, que 

veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao 

procedimento. 

10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as 

exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data 

da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 

10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de 

Referência. 

10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do 

sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO.  

10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher 

as informações de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento 

do edital na plataforma, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema 

eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, 

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado. 

10.5 -  APRESENTAR MARCA MODELO e CA DOS ITENS 

11. – ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E LANCES: 

11.1 - A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

11.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11.3 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

11.3.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

11.3.2 - A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada 

a efeito após o seu julgamento definitivo; 

11.4 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

11.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

11.6 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 

11. 7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital 

11.7.1 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados 

pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico 

(Portal de Compras Públicas). 

11.7.2 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

11. 8 -O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.9 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11.10 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

11.11 - Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve 

erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade 

11.11.1  - Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado 

em mais de 85%. 

11.12 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

11.13 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame publicada no Portal de Compras 

Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua 

reabertura 

11.14 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

11.15 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência 

de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por 

item, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para 

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 

definidas neste edital. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de 

referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a regularidade 

de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, 

também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital. 

12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar 

documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro 

através do chat de mensagens. 

12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos de habilitação 

e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e 

consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilita 

tórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 

que atenda ao edital. 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas 

neste Edital. 

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da 

melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens 

não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante 

será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 

13. - DA HABILITAÇÃO: 

13.1 - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade 

Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

13.1.1 - COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de 

empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

- CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresária 

ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 

com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada 

de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

VII –Ata de fundação da cooperativa e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; (Quando autorizada a participação de cooperativa) 

13.1.2 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

13.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo 

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da 

licitante; 
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IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a 

apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

13.1.4- Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

13.1.5 - Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da 

Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

13.1.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 

apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

13.1- 7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando ter a licitante prestado serviço compatível como o objeto desta licitação, 

considerando-se compatível a execução anterior de serviços; 

13.1.8 - ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

13.1.8.1 - Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra 

de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo 

Anexo III ao Edital). 

 

13.2 - DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

13.2.1 - As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 

todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e 

técnica, sob pena de inabilitação. 

13.2.2 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

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

13.2.4 - 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 ou 

http://www.tst.jus.br/certidao
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trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar 

a regularização. 

13.2.4.1 -O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.2.5 - A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Prefeitura Municipal de Passa Vinte convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame. 

13.2.6 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

14. – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

COOPERATIVAS: 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas 

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá 

seguir o procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta 

eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento 

diferenciado. 

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as 

situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro 

de 2006. 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, 

empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 

bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a 

apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante da 

empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio 

do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima 

indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam lances 

ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances 

inferiores à menor proposta. 
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14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que apresentar o melhor lance, inferior ao 

menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa 

do lote na sala virtual. 

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do 

direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou 

após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa 

proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta 

passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”. 

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa, poderá oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, 

dentro do prazo definido pelo pregoeiro, sob pena de preclusão de seu direito. 

14.1.4 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá 

aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica. 

14.1.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, 

empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da 

documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis 

poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do 

prazo inicial. 

15– DOS RECURSOS14. DOS RECURSOS 

15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem 

lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando 

para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 

15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, 

www.portaldecompraspublicas.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças 

antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Secretaria de Administração, localizada Praça 

Major Francisco Candido Alves, nº 150, Centro, Cep 37330-000, das 09 h às 12 h e das 13 h às 17 h, aos cuidados 

do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos. 

15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o 

objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


  

 

________________                                                                                                                     ________________                                                                
   Visto Pregoeiro                                                                                                                      Visto Jurídico                                                                                                                                                                                                                            

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG 

CNPJ 18.338.210/0001-50 

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201 

 

P
á
g
in

a
1
2
 

15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à 

autoridade competente.  

15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

15.7.O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes  

15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada 

a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento. 

 17 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (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. 

 

17.1.1 - 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 5 (cinco) dias úteis, 

a contar da data de seu recebimento. 

 

17.1.2 - 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. 

 

17.2 - 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. 

 

17.3 - Na assinatura 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 
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de preços. 

 

17.4 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação        consignadas no edital 

ou se recusar a assinar 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. 

 

18 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.1 - O prazo de vigência do registro de preços será de 12 meses, contados da data da assinatura da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III do edital. 

 

19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

19.1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

 

O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 2002. 

 

19.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos a b e d do §7º será formalizado por despacho 

do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

19.3 - 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: 

a) Por razão de interesse público;  

b) Pedido do fornecedor. 

 

20. -DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

20.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pelo MUNICÍPIO: 

 

20.2 - Automaticamente: 

 

20.2.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
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20.2.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

 

20.2.3 - Pelo MUNICÍPIO, quando caracterizado o interesse público. 

 

21 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 

21.1 - Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente 

comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei nº 8.666/93 ou de diminuição dos valores praticados no mercado. 

 

21.2 - Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, o MUNICÍPIO convocará a empresa vencedora 

para, após negociação, redefinir os percentuais e alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III. 

22. - DO REAJUSTE: 

12.1 - O preço será irreajustável.   

23. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

23.1 - Compete à Contratante: 

23.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

23.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos. 

24. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.1 - Compete à Contratada: 

24.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações 

do Anexo I deste edital. 

24.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização. 

24.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação até cumprimento total do contrato. 

25. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO: 

25.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data da solicitação feita pelo Descrição do Órgão – Sigla do Órgão, nas condições estipuladas neste edital e seus 

anexos. 

25.1.1 – A entrega do produto será parcelada, de acordo com a solicitação da Sigla do Órgão. 
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25.2 - O recebimento dos produtos será efetuado pela Comissão de Recebimento ou por servidor responsável, que 

poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na 

entrega dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 21.1, 

contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos. 

25.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele 

relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

25.4 – A entrega do produto deverá ser feita no local de entrega do(a) Sigla do Órgão, localizada no endereço de 

entrega, das 7h às 13 h, em dias úteis, por se tratar de repartição pública. Após esse horário, o responsável pela 

unidade recebedora deverá ser consultado para autorizar o recebimento ou não. 

26. - DO PAGAMENTO: 

26.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada 

pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos contados da apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante 

somente pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues. 

26.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, 

prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o FGTS – CRF e ICMS da 

Fazenda Estadual do domicílio do contratado. 

26.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 

financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

26.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo 

previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

26.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

26.6 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC/IBGE. 

27. -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

27.1  Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, ensejar o 

retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, 

de acordo com as disposições do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

27.1.1 - advertência; 

27.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

 a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento 

ou serviço não realizado; 
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b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente 

cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

27.1.3 -  suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora 

por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos 

pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação 

do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

 

§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

28. -  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

28.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura, revogá-la, no todo 

ou em parte, por razões de interesse público, derivado 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 participantes da licitação.  

28.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

28.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

28.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

28.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Prefeitura com exceção ao tópico 

15.1 deste Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou feriado, 

ainda assim, contará para os fins legais. 

28.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 

com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

28.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

28.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 
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28.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer 

meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do 

Município. 

28.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital. 

28.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão 

eletrônico. 

28.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos 

Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 

28.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 

Comarca de Aiuruoca. 

28.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

 28.14.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

 28.14.2 – Anexo II –Modelo de declaração 

 28.14.3 – Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital 

 28.14.4 – Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação dos 

Serviços/Fornecimento 

 28.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade 

 28.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

 28.14.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar 

 28.14.8 – Anexo VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 

 28.14.9 -  Anexo IX- Contrato 

 28.14.10-  Anexo X – Ata de Registro 

  

Passa Vinte, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

______________________________________ 
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Angélica Fonseca Faria 

Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

 

1.0 -  DO OBJETO: 

 

1.1 -  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). 

 

2.0 -  DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

2.1 -  Considerando que tal aquisição é necessária para suprir a necessidade da Creche Municipal e demais 

departamentos da Prefeitura. 

 

2.2 - O presente certame será regido de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei nº 8.666, de 21 

de julho de 1993, e respectivas alterações; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Além da 

observância da legislação específica Secretaria requisitante. 

 

3.0 – DOS ITENS 

 

N° DO 

ITEM 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

001 2114130798 Álcool 70%, caixa com 12 unidades de 1 litro 

cada 
Caixa 5,0000 96.2567 481,28 

002 2114130794 Álcool em Gel com bico dosador, 1kg UNID 50,0000 29.1600 1.458,00 

003 2114130799 Álcool Gel Antisséptico 70% - Refil 800 ml UNID 30,0000 17.4433 523,30 

004 16006 Avental Descartável Manga Curta Abertura 

Frontal - Avental Descartável, de uso único, 

confeccionado em polipropileno (TNT), 

atóxico, hipoalergênico, compatível com 

ambientes esterilizantes (óxido etileno e/ou 

autoclave). Abertura frontal com transpasse, 

manga curta, tiras para amarrar na cintura, 

tamanho único, medindo no comprimento 

aproximadamente 120 cm, gramatura 

40g/m², cor azul escuro, em pacotes com 10 

unidades. Tamanho Adulto. A embalagem 

externa original do produto precisa informar a 

gramatura do material do avental e o 

conteúdo do pacote. Registro conforme 

ANVISA 

Pacote 700,0000 41.4333 29.003,31 

005 2114131059 Avental Descartável Manga Longa 

Impermeável 50g - Atóxico; de uso único; 

não estéril; descartável; apirogênico; 

hipoalergênico; fechamento com tiras; 

fechado com costuras overloque em todo o 

perímetro; com mangas longas que possuem 

terminação nos punhos com elástico. 

Material: 74% de tecido não tecido (TNT) 

polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido 

laminado de polietileno com aditivo 

masterbatch. Cor: branco. Tamanho: único 

(115 cm x 140 cm). Validade: 5 anos após a 

data Avental Descartável Manga Longa 

Impermeável 50g - Atóxico; de uso único; 

não estéril; descartável; apirogênico; 

hipoalergênico; fechamento com tiras; 

fechado com costuras overloque em todo o 

perímetro; com mangas longas que possuem 

Pacote 320,0000 51.0833 16.346,66 
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terminação nos punhos com elástico. 

Material: 74% de tecido não tecido (TNT) 

polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido 

laminado de polietileno com aditivo 

masterbatch. Cor: branco. Tamanho: único 

(115 cm x 140 cm). Validade: 5 anos após a 

data de fabricação.Embalagem/ Pacote com 

10 unid. 

006 33725 Avental Plástico - Impermeável em cores 

variadas para trabalho com água. 
UNID 10,0000 12.7000 127,00 

007 2114130738 Boné Árabe na cor azul - Capuz de 

segurança confeccionada em helenca, aba 

plástica revestida com brim, elástico traseiro 

para ajuste e velcro para fechamento frontal. 

Aprovado para: Proteção do crânio e 

pescoço contra agentes abrasivos e 

escoriantes. 

Unidades 2,0000 12.6467 25,29 

008 2114130731 Bota de PVC cano Curto - Cor Branca Par 20,0000 50.8900 1.017,80 

009 1899 BOTA DE PVC CANO CURTO - COR 

PRETA 
PAR 195,0000 46.5267 9.072,71 

010 34561 Bota de PVC Cano Longo Preta - Bota de 

segurança cano longo  altura de 380mm, 

revestida em forro interno, espessura de 

solado: nervura de 10,2mm e entre - nervura 

de 5,9mm, espessura de salto: nervura de 

26mm e entre - nervura de 20mm, solado 

antiderrapante, borracha super resistente, 

reforço especial no salto e enfranque p/ 

maior durabilidade. Tipo impermeável, de 

uso profissional,confeccionada em policloreto 

de vinila (pvc) injetado em uma só peça com 

fechamento superior. Vantagens: Produto 

leve, resistente e solado antiderrapante. 

Par 250,0000 105.3867 26.346,68 

011 2114130786 Bota de segurança cano médio 22,5 a 26 cm, 

material construtivo: PVC cor: branca. 

Detalhe: confecção com forro poliéster 

UNID 5,0000 72.7000 363,50 

012 16716 Bota PVC Forrada Cano Longo, Branca - 

Bota de PVC, forrada, cano longo, altura do 

cano aproximada de 34cm, cor branca 

Par 20,0000 106.9133 2.138,27 

013 16728 Botina Com Biqueira em Polipropileno - 

Botina com biqueira em polipropileno 

confeccionada em vaqueta, ilhos metálico, 

com biqueira em polipropileno, cano 

acolchoado com 3 gomos de espessura. 

Vaqueta hidrofugada com espessura mínima 

de 2,0mm e máxima de 2,2mm, colarinho e 

língua confeccionado em napa com 

espessura mínima de 0,9mm e máxima de 

1,1mm, forro da Gaspea em não-tecido de 

fibra curta e forro interno do cano em não-

tecido 100% poliamida com tratamento 

antifungo dublado com espuma de 

poliuretano 3mm. Palmilha confeccionada em 

aglomerado de couro anti-fungo e anti-

bacteriana, costurada pelo sistema Strobel. 

Palmilha de conforto em EVA meia pala. 

Solado em poliuretano bidensidade 

antiderrapante, injetado diretamente no 

Par 370,0000 84.5933 31.299,52 
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cabedal que atente as normas técnicas da 

ABNT e ANSI. Cor: Preto 

014 2114130739 Botina de couro sem biqueira - Vaqueta 

preta, solado vulcanizado em P.U. 

antiderrapante. 

Par 10,0000 69.3400 693,40 

015 17574 Calça Brim 100% Algodão 200g/m² Azul 

Marinho 38. - Calça confeccionado em brim 

100% algodão, com gramatura de 200g/m², 

com retardante a chamas, com elástico total, 

com 3 bolsos, dois frontais e um traseiro, cor 

azul marinho. Tamanho 38. 

Unidades 10,0000 112.0000 1.120,00 

016 17575 Calça Brim 100% Algodão 200g/m² Azul 

Marinho 40. - Calça confeccionado em brim 

100% algodão, com gramatura de 200g/m², 

com retardante a chamas, com elástico total, 

com 3 bolsos, dois frontais e um traseiro, cor 

azul marinho. Tamanho 40. 

Unidades 10,0000 112.0000 1.120,00 

017 17576 Calça Brim 100% Algodão 200g/m² Azul 

Marinho 42. - Calça confeccionado em brim 

100% algodão, com gramatura de 200g/m², 

com retardante a chamas, com elástico total, 

com 3 bolsos, dois frontais e um traseiro, cor 

azul marinho. Tamanho 42. 

Unidades 10,0000 112.0000 1.120,00 

018 17577 Calça Brim 100% Algodão 200g/m² Azul 

Marinho 46. - Calça confeccionado em brim 

100% algodão, com gramatura de 200g/m², 

com retardante a chamas, com elástico total, 

com 3 bolsos, dois frontais e um traseiro, cor 

azul marinho. Tamanho 46 

Unidades 10,0000 112.0000 1.120,00 

019 17578 Calça Brim 100% Algodão 200g/m² Azul 

Marinho 48. - Calça confeccionado em brim 

100% algodão, com gramatura de 200g/m², 

com retardante a chamas, com elástico total, 

com 3 bolsos, dois frontais e um traseiro, cor 

azul marinho. Tamanho 48. 

Unidades 10,0000 112.0000 1.120,00 

020 1910 Capacete de Segurança sem carneira - 

Capacete sem carneira branco. 
UNID 20,0000 13.6667 273,33 

021 35569 Capacete eletricista - Casco injetado em 

Polipropileno e com tratamento UV Jugular 

de três pontos com ajustes laterais e 

regulagem do tamanho por velcro Testeira 

acolchoada Carneira de fácil remoção  

Certificado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego de acordo com a ABNT NBR 8221   

Unidades 20,0000 84.5033 1.690,07 

022 34563 Capacete para Proteção com carneira - 

Capacete branco, composto de uma 

suspensão com carneira injetada em 

plástico, com peça absorvente de suor e 

espuma de poliéster e coroa composta de 

duas cintas cruzadas montadas em quatro 

clips de plástico e fixadas com uma costura. 

A regulagem do diâmetro da carneira é feita 

através de um sistema simples tipo 

cremalheira. Possui uma jugular regulável 

para ser colocada abaixo do queixo para 

melhor fixação do capacete. 

UNID 50,0000 84.5033 4.225,17 
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023 18031 Capa de Chuva, Capuz, Poliéster, Manga 

Comprida, Amarela, EG - Capa de Chuva 

com Capuz, confeccionada em tela de 

poliéster revestida de PVC em uma das 

faces, fechamento frontal por meio de quatro 

botões plásticos de pressão e costuras por 

meio de solda eletrônica, cor amarela, 

tamanho EG 

Unidades 120,0000 43.4733 5.216,80 

024 18032 Capa de Chuva, Capuz, Poliéster, Manga 

Comprida, Amarela, G - Capa de Chuva com 

Capuz, confeccionada em tela de poliéster 

revestida de PVC em uma das faces, manga 

comprida, fechamento frontal por meio de 

quatro botões plásticos de pressão e 

costuras por meio de solda eletrônica, cor 

amarela, tamanho G 

Unidades 120,0000 43.4733 5.216,80 

025 18033 Capa de Chuva, Capuz, Poliéster, Manga 

Comprida, Amarela, GG - Capa de Chuva 

com Capuz, confeccionada em tela de 

poliéster revestida de PVC em uma das 

faces, fechamento frontal por meio de quatro 

botões plásticos de pressão e costuras por 

meio de solda eletrônica, cor amarela, 

tamanho GG 

Unidades 120,0000 43.4733 5.216,80 

026 18034 Capa de Chuva, Capuz, Poliéster, Manga 

Comprida, Amarela, M - Capa de Chuva com 

Capuz, confeccionada em tela de poliéster 

revestida de PVC em uma das faces, manga 

comprida, fechamento frontal por meio de 

quatro botões plásticos de pressão e 

costuras por meio de solda eletrônica, cor 

amarela, tamanho M 

Unidades 120,0000 43.4733 5.216,80 

027 35561 Capa de chuva em PVC – tamanho G - 280 

micras de espessura, costura de alta 

qualidade em solda eletrônica. Com forro de 

poliéster com mangas longas, capuz, 

fechamento frontal com quatro botões 

plásticos de pressão. 

Unidades 50,0000 43.4733 2.173,67 

028 35562 Capa de chuva em PVC – tamanho GG  - 

280 micras de espessura, costura de alta 

qualidade em solda eletrônica. Com forro de 

poliéster com mangas longas, capuz, 

fechamento frontal com quatro botões 

plásticos de pressão. 

Unidades 50,0000 43.4733 2.173,67 

029 35560 Capa de chuva em PVC – tamanho M - 280 

micras de espessura, costura de alta 

qualidade em solda eletrônica. Com forro de 

poliéster com mangas longas, capuz, 

fechamento frontal com quatro botões 

plásticos de pressão. 

Unidades 50,0000 43.4733 2.173,67 

030 35558 Capa de chuva em PVC - tamanho P - 280 

micras de espessura, costura de alta 

qualidade em solda eletrônica. Com forro de 

poliéster com mangas longas, capuz, 

fechamento frontal com quatro botões 

plásticos de pressão. 

Unidades 50,0000 43.4733 2.173,67 

031 34562 Capa de chuva transparente - Capa de 

Chuva com Capuz, confeccionada em tela de 

poliéster revestida de PVC em uma das 

UNID 20,0000 43.4733 869,47 
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faces, fechamento frontal por meio de quatro 

botões plásticos de pressão e costuras por 

meio de solda eletrônica. Deve ser de 

material resistente e durável. 

032 34564 Carneira plástica e jugular para capacetes - 

Composto de uma suspensão com carneira 

injetada em plástico, com peça absorvente 

de suor e espuma de poliéster e coroa 

composta de duas cintas cruzadas montadas 

em quatro clips de plástico e fixadas com 

uma costura. A regulagem do diâmetro da 

carneira é feita através de um sistema 

simples tipo cremalheira. Possui uma jugular 

regulável para ser colocada abaixo do queixo 

para melhor fixação do capacete. 

UNID 80,0000 49.2933 3.943,46 

033 35570 Cinto 2x1 + Talabarte - Cinto Paraquedista 

com proteção lombar para engate em torres 

ou postes + talabarte de posicionamento 

(POSTE E ÁRVORE 

Unidades 20,0000 406.9733 8.139,47 

034 18976 Cinto de Segurança tipo Pára-Quedista 8 

Fivelas - Cinto de Segurança, tipo Pára-

Quedista, acolchoado na cintura e nas 

pernas, confeccionado em cadarço de 

material sintético (poliéster), dotado de oito 

fivelas duplas, sem pino, em alumínio, sendo 

duas nas laterais e duas na parte traseira 

para regulagem da correia de cintura, duas 

para ajuste do cadarço frontal e duas para 

ajuste nas pernas três fivelas automáticas, 

confeccionadas em alumínio, sendo uma na 

parte frontal da correia da cintura e duas 

para ajuste nas pernas. O cinturão possui 

três meia-argolas em d, em aço inoxidável, 

sendo duas fixas na correia da cintura 

através de costura reforçada e uma 

localizada na parte traseira, na altura dos 

ombros, fixa ao cinto através de um cadarço 

de material sintético e costura reforçada 

peitoral confeccionado de elástico, laços 

frontais para ancoragem, confeccionados do 

mesmo material do cinto, localizados na 

altura do peito e porta-ferramentas. 

Acompanha talabarte de segurança 

confeccionado de corda de poliamida, 

recoberta com uma capa de tecido sintético 

com 700mm de comprimento, que pode ser 

posicionada em qualquer ponto da corda, 

com um mosquetão de alumínio, de dupla 

trava, fixo numa das extremidades através de 

entrelaçamentos e um regulador de 

distância, confeccionado em aço inoxidável, 

com um mosquetão de aço ou alumínio e seu 

sistema de travamento pode ser por trava 

dupla ou tripla acoplado ao regulador 

Unidades 20,0000 1308.6000 26.172,00 

035 1901 Cinto paraquedista de segurança sem 

talabarte - Cinturão abdominal tipo 

paraquedista confeccionado em fita de 

poliéster é indicado para utilização em 

atividades a mais de 2m de altura, em que 

haja risco de queda do trabalhador.  - 

Características: :: Confeccionado em fita de 

poliéster :: 03 fivelas duplas de ajustes na 

cintura e nas pernas :: 01 meia-argola com 

UNID 20,0000 123.4467 2.468,93 
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ponto de conexão dorsal :: Ajuste peitoral :: 

De acordo com norma NBR 15836:2010 :: 

Ideal para construção civil e indústria :: Não 

acompanha talabarte :: Comprimento: 37cm 

036 2114135037 CONJUNTO CAPA DE CHUVA 

MOTOQUEIRO - Conjunto fabricado em 

nylon emborrachado 100% impermeável 

composto por jaqueta e calça; Com faixas 

refletivas de alta luminosidade, resistentes à 

lavagem e ao tempo; Bolso Interno; 

Fechamentos com zíper e/ou velcro; Jaqueta 

com Capuz 

Conjunto 50,0000 357.5400 17.877,00 

037 34579 Filtro para Máscara de vapores orgânicos 

(par) - Filtro mecânico, purificador de ar para 

segurança, classe PFF2, filtrante para 

partículas, poeiras, produtos químicos e 

névoa (vapores e gases tóxicos). Conjunto 

Base, Tampa e filtro 2. Compatível com o 

Respirador descrito na licitação. Conjunto 2 

filtros. 

Par 30,0000 29.0800 872,40 

038 35565 Gorros para profissional da saúde. -  Visa a 

proteção de exposição dos cabelos e couro 

cabeludo à matéria orgânica ou produtos 

químicos, bem como proteção ambiental à 

escamas do couro cabeludo e cabelos 

Unidades 20,0000 54.6667 1.093,33 

039 34554 Jaleco de Tergal - Sem Gola, manga curta - 

sem bolso. Composição 80% poliéster 20 % 

viscose na cor branca. 

UNID 35,0000 83.0000 2.905,00 

040 35563 Luva de cano longo para proteção química. - 

Luva de Segurança confeccionada em látex 

natural anatômica, acabamento interno 

talcado, antiderrapante na palma e dedos. • 

Acabamento: Látex Natural; • Punho: Liso 

Unidades 215,0000 8.6533 1.860,46 

041 34555 Luva de Cozinha 18cm x 32cm - Luva de 

Cozinha confeccionada em tecido de 

algodão. Deve ter proteção térmica para 

mãos e braços, suficiente para a tarefa 

desempenhada. Um modelo prático e seguro 

para proteção na cozinha. Estampa 

variada.Tamanho 18cm x 32cm. 

UNID 50,0000 71.1033 3.555,17 

042 2114130744 Luva De Látex Corrugado - Luva de 

segurança confeccionada em suporte têxtil 

de algodão com revestimento em látex 

natural corrugado, dorso descoberto, punho 

em malha de algodão.  Aprovado Para:  

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO 

CONTRA AGENTES ABRASIVOS, 

ESCORIANTES, CORTANTES E 

PERFURANTES.  Composição: Suporte têxtil 

/ Látex natural Acabamento: Corrugado na 

palma e parcial dorso Cor: Verde 

Par 200,0000 12.3567 2.471,34 

043 2114130788 Luva de látex para limpeza: Confeccionada 

em látex, ela possui elevada aderência e 

palma antiderrapante que propicia mais 

segurança para tarefas que envolvem 

objetos lisos e frágeis. Completamente 

impermeável, garantindo eficiente proteção 

UNID 20,0000 19.0967 381,93 
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às mãos do contato com produtos químicos – 

incluindo alguns abrasivos – e respingos. 

044 34551 Luva de PVC forrada 26cm - *Luva 

confeccionada com borracha em PVC de alta 

qualidade, forrada com malha de algodão e 

melhor aderência a objetos úmidos e oleosos 

por ter a palma áspera; *Tamanho: 26 cm. 

*Características e Aplicabilidade: Proteção 

das mãos do usuário contra agentes 

abrasivos, escoriantes, cortantes e 

perfurantes e contra agentes químicos 

(metanol (A), acetonitrila (C), n-heptano (J), 

hidróxido de sódio 40% (K) e ácido sulfúrico 

96% (L)). *Dimensões     Altura: 1,00 

Centímetro Largura: 1,00 Centímetro 

Profundidade: 1,00 Centímetro Peso: 150,00 

Gramas 

Par 55,0000 18.8867 1.038,77 

045 34566 Luva de raspa cano curto - Luva de 

segurança, confeccionada em raspa total, 

com reforço, costurada com linha de nylon ou 

algodão, elástico para ajuste no dorso, 

proteção de couro embutida nas principais 

costuras do polegar e dedos, modelo cano 

curto 7cm. Utilização:  Acessórios utilizado 

na proteção das mãos do usuário, indicado 

também para serviços que requeiram 

proteção com o maior tato no manuseio de 

materiais, ferramentas e outros. 

Par 250,0000 14.5400 3.635,00 

046 26217 Luva de raspa de couro , cano longo - Luva 

de segurança, confeccionada em raspa total, 

com reforço, costurada com linha de nylon ou 

algodão, elástico para ajuste no dorso, 

proteção de couro embutida nas principais 

costuras do polegar e dedos, modelo cano 

longo 20cm. Utilização:  Acessório utilizado 

na proteção das mãos do usuário, indicado 

também para serviços que requeiram 

proteção com o maior tato no manuseio de 

materiais, ferramentas e outros. 

Par 250,0000 35.6067 8.901,68 

047 2114130797 Luva Descartável, caixa com 100 unidades Caixa 5,0000 44.3500 221,75 

048 34552 Luva descartável de vinil - Luvas para 

procedimento não cirúrgico, em vinil, 

transparente, não talcadas, ambidestras, 

embaladas em caixas com 100 unidades. 

Embalagem contendo externamente dados 

de rotulagem conforme RDC 185 de 

22/10/2001.Pares de Luva M. 

CX 20,0000 1.4533 29,07 

049 1913 Luva de vaqueta cano curto - Luva de 

segurança confeccionado em vaqueta na 

palma e dorso, reforço entre o polegar e o 

indicador, elástico para ajuste no dorso. 

Dados Técnicos: Luva de segurança 

confeccionada em vaqueta natural curtida ao 

cromo na palma e dorso, com elástico 

embutido no dorso, acabamento em viés, 

costurada com linha de nylon, largura da 

palma 12,5 cm e comprimento total de 24 

cm. Aprovado para proteção do usuário 

contra agentes abrasivos, escoriantes, 

cortantes e perfurantes. Indicação de uso - 

Indústria moveleira; - Montagem de 

PAR 250,0000 22.6833 5.670,83 
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estruturas metálicas; - Construção civil; - 

Trabalhos de manutenção; - Carga e 

descarga de materiais; - Mineração; - 

Exploração florestal; - Montagem e 

desmontagem de andaimes; - Chaparias; - E 

outros trabalhos conforme a tolerância do 

equipamento;  

050 33590 Luva malha de aço, usada nas atividades de 

cortes de carnes. - luva de segurança 

tricotada em fio Dyneema e fio de aço, 

banhado com poliuretano na palma e nos 

dedos.. Punho em elástico  

UNID 10,0000 392.4333 3.924,33 

051 34567 Luva Malha Tricotada 4 fios Pigmentada - 

Luva de segurança, confeccionada em malha 

de algodão tricotada em 4 fios com 

pigmentos de PVC em uma face, 

acabamento em overloque; Possui elásticos 

no punho; Tamanho único: 5. Aprovada pela 

NBR 13712/1996. 

Par 400,0000 24.7033 9.881,32 

052 33876 Luva Nitrílica cano longo - Luva nitrílica, 

espessura de 0,55 mm, palma 

antiderrapante, comprimento de 50 cm.Alta 

resistência química e à abrasão por sua 

estrutura reforçada. Seu cano alongado 

garante alta proteção para atividades com 

imersão do braço. Excelente relação custo 

versus benefício para substituição de luvas 

de PVC no contato com derivados de 

petróleo.Contra agentes abrasivos, 

escoriantes, cortantes e perfurantes, com 

níveis de desempenho 1102, onde:1 

Resistência a abrasão. . 1 Resistência ao 

corte por lâmina. . 0 Resistência ao 

rasgamento. . 2 Resistência a perfuração por 

punção.  

Unidades 370,0000 15.8467 5.863,28 

053 35564 Luva  PVC longa forrada para coveiro 

Ossadas. - Tamanho Total 45cm Proteção 

das Mãos e Antebraços 

Unidades 10,0000 19.6267 196,27 

054 35568 Luvas baixa tensão Trabalho 500v Pico 

2500v - A luva de baixa tensão é composta 

de borracha natural, desenvolvida com o 

intuito de proteger a mão, o punho e a parte 

do antebraço do usuário, permitindo 

completa independência de movimento dos 

dedos. Permite trabalho tensão 500V e pico 

2500V. 

UNID 10,0000 363.3567 3.633,57 

055 26295 Macacão de Segurança, Tecido Solasol X, 

100% algodão, Retardante a Chama, Cinza 

Chumbo - Macacão de segurança, 

confeccionado em uma camada de tecido 

solasol X, composto de 100% algodão, 

retardante a chama, ATPV 11,7 cal/cm², com 

gramatura nominal 8,6 OZ/YD2 (290 g/m²), 

na cor cinza chumbo 

Unidades 10,0000 518.4967 5.184,97 

056 34578 Macacão de tecido Hidrorrepelente para 

proteção contra produtos tóxicos - Macacão 

de proteção hidrorrepelente, confeccionado 

em tecido tipo sarja 3X1 respirável tratado 

com fluorcarbono para repelência a líquidos; 

composição 57% algodão, 43% poliéster; 

UNID 40,0000 30.1533 1.206,13 
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gramatura 168 g/m²; composto por calça 

conjugada com ou sem elástico na barra e 

cintura; camisa conjugada com capuz 

ajustável por elástico ou cordão, com ou sem 

elástico e dedeira nos punhos; abertura 

frontal por zíper encoberto por aba de 

proteção. Macacão na cor cinza. 

057 26298 Macacão tipo Saneamento, em PVC - 

Macacão de Segurança, tipo Saneamento, 

confeccionado em tecido de PVC (trevira) 

dupla face, com capuz fixo e cadarço de 

nylon para ajuste, fechamento frontal através 

de ziper e botões de pressão, costuras 

através de solda eletrônica, com luvas e 

botas de PVC soldadas eletronicamente 

Unidades 10,0000 204.5500 2.045,50 

058 34556 Máscara Descartável de TNT caixa com 100 

unidades - Máscara descartável simples, 

confeccionada em TNT - tecido não tecido - 

100% de polipropileno do tipo agulhado com 

40 gr/m². Dispõe lateralmente dois elásticos 

do tipo roliço recobertos com algodão, que se 

destinam ao apoio e a ajustes à face e que 

se prendem atrás da orelha do usuário. 

Caixa 150,0000 58.1600 8.724,00 

059 2114130791 Máscara descartável, pacote com 50 

unidades 
Pacote 100,0000 20.3567 2.035,67 

060 1894 MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 C/VAL UNID 100,0000 4.2900 429,00 

061 2114130795 Máscara de tecido, reutilizável, com elástico. 

Deve conter 3 Camadas ( Tecido Sintético + 

2 Camadas Algodão) 

UNID 50,0000 15.6900 784,50 

062 34572 Máscara Facial contra gases 1/4 para 2 filtros 

- Respirador purificador de ar de segurança, 

tipo peça um quarto facial, tamanho único, 

confeccionado em composto de borracha e 

silicone, na cor cinza, com borda interna. nas 

laterais do corpo da peça, estão localizadas 

duas aberturas, uma de cada lado, nas quais 

são encaixados dois dispositivos de material 

plástico cinza claro, dotados de uma válvula 

de inalação em sua parte traseira e de uma 

rosca externa em sua parte dianteira, onde 

são rosqueados os filtros químicos, 

mecânicos e combinados. a peça facial 

possui uma abertura localizada em sua parte 

frontal inferior, na qual é encaixado um 

dispositivo de material plástico cinza claro, 

dotado internamente de uma válvula e de 

uma tampa da mesma cor. o respirador 

possui, na parte central do seu corpo, um 

ponto (saliência) para o encaixe de um 

suporte plástico cinza claro, dotado de quatro 

hastes, onde são fixadas quatro fivelas 

plásticas, através das quais passam as 

pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis 

na cor preta: um tirante localizado na parte 

superior e o outro, na parte inferior. no tirante 

localizado na parte superior, encontram-se 

costuradas duas alças plásticas na cor cinza 

claro, para encaixe na cabeça do usuário. os 

filtros químicos, mecânicos e combinados 

são confeccionados em plástico rígido na cor 

preta, com um sistema de encaixe tipo rosca 

UNID 8,0000 96.2133 769,71 
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em sua parte traseira e possui uma etiqueta 

autocolante de cor específica para cada tipo 

de filtro e uso.  

063 32650 Máscara PFF-2 - . CX 500,0000 1.9767 988,35 

064 2114130796 Máscara protetora facial(viseira), reutilizável, 

com ajuste, permitindo a proteção de todo o 

rosto. Cor: polímero protetor transparente e 

apoio de cabeça braço. Dimensões 

aproximadas: 15x20x24(CxLxA) 

UNID 60,0000 36.3500 2.181,00 

065 35559 Óculos de segurança em policarbonato 

óptico - Armação de nylon, hastes reguláveis 

. Deve filtrar 99,9% dos raios UVA/UVB. 

Fabricado em policarbonato  

Unidades 370,0000 10.6167 3.928,18 

066 34568 Perneira em Couro Sintético Com Velcro - 

Perneira de Segurança confeccionada em 

duas camadas de laminado de PVC, três 

talas de aço na parte frontal, fechamento nas 

bordas por meio de viés em material 

sintético, fechamento através de velcro. 

Par 100,0000 54.9467 5.494,67 

067 29145 Protetor Auricular de Silicone - Protetor 

auricular de silicone, tipo plug 
Unidades 355,0000 2.9067 1.031,88 

068 0768 Protetor Auricular tipo Concha - Protetor 

auditivo constituído de duas conchas mais a 

haste possibilitando a redução de som em 

qualquer ambiente. Proporcionam excelente 

proteção e são confortáveis e leves. 

Adaptam-se muito bem a qualquer tamanho 

de cabeça e formato de orelha com boa 

vedação. Características:  *Atenuação de até 

17Db. *Conchas com giro de até 360° 

*Espumas cobertas com vinil macio e 

atóxicos para maior conforto do usuário. 

*Arco resistente e ajustável. *Duas Conchas 

Ovais de plástico. *Revestidas com Espuma 

Interna. *Bordas Almofadadas unidas por um 

arco tensor de nylon.  *Arco com regulagem 

de tamanho. 

UNID 200,0000 87.2400 17.448,00 

069 35741 Protetor Solar com repelente FPS 60- 

Embalagem: 120 ml 
UNID 250,0000 27.4800 6.870,00 

070 2114130789 Respirador purificador de ar tipo peça 

semifacial filtrante para partículas PFF2, 

dotado de válvula de exalação, clipe nasal e 

elástico para fixação e ajuste à cabeça do 

usuário. Dentro das normas do Inmetro e CA. 

UNID 20,0000 7.2567 145,13 

071 1909 Sapato Fechado de Segurança Ocupacional 

- Calçado ocupacional de uso profissional, 

tipo de sapato para uso em diversos 

ambientes de trabalho que proporciona 

conforto e atende todas as normas de 

segurança da ABNT NBR ISO 20347 E 

20344. Possui palmilha de conforto 

antimicrobiana confeccionada em EVA, 

Tecido não Tecido e revestida com manta 

inferior para absorção e dessorção do suor; 

solado em borracha nitrílica; Características 

e aplicabilidades: Proteção dos pés do 

usuário contra agentes escoriantes e 

umidade proveniente de operações com uso 

PAR 190,0000 95.1800 18.084,20 
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de água; Recomendada para o uso em áreas 

e ambientes que apresentam pisos muito 

lisos e molhados, ensaboados e 

engordurados ao mesmo tempo: 

restaurantes, indústrias alimentícias e 

farmacêuticas, frigoríficos, hospitais, clínicas 

e laboratórios. 

072 34565 Talabarte de segurança,  Duplo em Y 

confeccionado em fita de poliéster primária 

de 45mm - Possui 3 conectores dupla trava , 

sendo dois confeccionados em aço, com 

abertura de 55 ± 3mm classe A e um 

conector em aço com abertura de 16 ± 3mm, 

classe T 

UNID 10,0000 234.0933 2.340,93 

073 2114130792 Touca descartável, sanfonada na cor branca, 

pacote com 50 unidades 
Pacote 5,0000 13.0867 65,43 

074 31819 Touca descartável, tipo sanfonada - Touca 

descartável, tipo sanfonada, em 

polipropileno, antialérgico, atóxico, não-

inflámavel, permeável ao ar, esterilizável, na 

cor branca, pacote com 100 unidades. 

Pacote 50,0000 18.9033 945,17 

 

 

4.0 -  DA ENTREGA DO OBJETO 

 

4.1 – O fornecimento do objeto se dará nas condições, modos e critérios, como a seguir:  

 

4.1.1 – O material/produto desta licitação será fornecido e entregue diretamente na Prefeitura Municipal de Passa 

Vinte, Praça Major Francisco Cândido Alves, nº 150, Bairro Centro, nesta cidade, de segunda a sexta-feira, de 13h 

às 16h, conforme dispuser a AF – Autorização de Fornecimento;  

 

4.1.1.1 - O PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO E DE NO MÁXIMO 05 (cinco) DIAS UTEIS APÓS A 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; 

4.2 –No momento da entrega, juntamente com o produto/material fornecido, deverá a CONTRATADA dispor da 

correspondente nota fiscal e da respectiva AF – autorização de fornecimento, de modo que possa ser feita rigorosa 

conferência do que está sendo entregue pela CONTRATADA;  

 

4.3 – A CONTRATADA não poderá substituir qualquer item requisitado por outro de qualidade e espécie inferior, 

salvo se autorizado pela fiscalização do contrato, desde que seja resguardado o interesse público;  

 

4.4 – A Diretora do Departamento Municipal, de Saúde, será o responsável pela fiscalização da execução 

contratual, para receber e conferir os itens recebido, para aceita-lo ou recusá-lo, bem como para atestar a efetiva 

e execução do objeto e liquidar a despesa de modo a possibilitar a efetivação do pagamento. 

 

5.0 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

5.1 – os itens será recebido:  

 

a) Provisoriamente, para efeito de realização dos testes e posterior verificação da conformidade com a 

especificação;  

 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade dos mesmos, e consequente aceitação.  
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5.2 - Serão rejeitados no recebimento, os produtos com especificações diferentes das constantes no ANEXO I, 

devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos.  

 

5.3 - Irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital;  

b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 24 horas, contadas da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente 

contratado;  

 

5.4 - Os custos da substituição, complementação do objeto rejeitado correrão exclusivamente às expensas da 

Contratada.  

 

5.5 - Consideram-se aceitos e aprovados os objetos que, no prazo de até 07 (sete) dias, contados do recebimento 

provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, não sejam contestados pela CONTRATANTE.  

 

5.6 - O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta inexecução do contrato, inclusive o desempenho do Objeto fornecido, cabendo-lhe sanar 

quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do mesmo. 

 

5.7 - Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e definitivo, submetendo 

a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias, 

sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;  

 

6.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

6.1 - Após a homologação da licitação, comparecer quando convocado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados do recebimento da convocação formal, para assinatura do instrumento contratual/Ordem de 

Fornecimento, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor contratado;  

 

6.2 - Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas neste edital, sob pena das penalidades previstas no 

Edital de origem e outras resultantes de leis aplicáveis, especialmente da Lei Federal 8.666/1993;  

 

6.3 - Fornecer os produtos com preço por unidade determinado no processo licitatório.  

 

6.4 - Providenciar, de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo fiscal do contrato do Município com 

respeito à execução do objeto;  

 

6.5 - Responsabilizar-se-á pelos produtos, objeto do presente Edital, nos termos assim definidos, obedecendo 

rigorosamente as condições impostas, tais como prazos e condições de entrega.  

 

6.6 - Responsabilizar-se-á por toda e qualquer despesa que tiver de realizar para o fiel cumprimento do contrato. 

 

6.7. Participar à fiscalização do CONTRATANTE, de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 

execução da ata/contrato, indicando medidas para corrigir e evitar novas ocorrências;  

 

6.8. Responder pelos efeitos decorrentes da inobservância de condições estabelecidas neste contrato, ou infração 

a disposições de leis regulamentos ou posturas em vigor;  
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6.9. Não ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em hipótese alguma. Não poderá, igualmente, 

subcontratar, ainda que em parte, o objeto do contrato. 

 

6.10. Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas aos encargos fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a funcionários da 

empresa.  

 

6.11. Cumprir durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes 

e vigentes, sendo a única responsável por prejuízo decorrente das infrações a que der causa. 

 

6.12. Arcar com os tributos federais, estaduais e municipais, que porventura incidam ou venham a incidir sobre 

a respectiva ata/contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.  

 

6.13 - Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do art.65, § 1º, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 

 

6.14 - Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de 

habilitação.  

 

6.15 - A Contratada deverá manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de 

seus empregados, prepostos e/ou terceiros, em decorrência do cumprimento do objeto do Termo de Referência. 

  

6.18 -  Indenizar terceiros e/ou o Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 

parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, 

com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;  

 

6.17 - Responder a CONTRATADA nos casos de qualquer tipo autuação ou ação que venha a sofrer em 

decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade;  

 

A Contratada, além das cláusulas estabelecidas em ata/contrato, obriga-se a:  

 

a) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados direta ou indiretamente à Prefeitura 

Municipal de Resplendor, ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos fornecimentos dos objetos 

do contrato;  

b) Se responsabilizar pala qualidade dos materiais e serviços executados e fornecidos e da empresa 

CONTRATADA para esta finalidade, inclusive na promoção de readequações, sempre que detectados 

impropriedade que possam comprometer a consecução do objeto; 

 

6.18 - Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os objetos nos quais 

forem detectados defeitos, vícios ou incorreções imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo 

adicional ao MUNICÍPIO  

 

6.19 - Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo MUNICÍPIO.  

 

6.20 - Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos objeto da ata/contrato pelo 

gestor/fiscal do contrato, durante a sua execução.  

 



  

 

________________                                                                                                                     ________________                                                                
   Visto Pregoeiro                                                                                                                      Visto Jurídico                                                                                                                                                                                                                            

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG 

CNPJ 18.338.210/0001-50 

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201 

 

P
á
g
in

a
3
2
 

6.21 - Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em 

desacordo com as especificações constantes neste contrato, nem quaisquer pleitos de faturamentos 

extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;  

 

6.22 - Encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da 

manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões 

de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos 

emissores pelo fiscal do contrato do Município.  

 

6.23 - Se a Licitante Vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar- se a entregar o 

bem, conforme disposto no inciso XXIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, a Pregoeira examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma que atenda ao Edital e seus Anexos, podendo o órgão gerenciador do contrato, ainda, negociar diretamente 

com o licitante para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma dos incisos XVI, XVII 

do art. 4º Lei em comento.  

 

6.22 - Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002  

  

7.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1 - Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos e informações relativas à execução do objeto 

data/contrato;  

 

7.2. Expedir à CONTRATADA, a AF (Autorização de Fornecimento); 

 

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste 

processo licitatório;  

 

7.4. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do fiscal do contrato do Município.  

 

7.5 - Proceder a fiscalização, acompanhamento, vistoria, periodicamente, para assegurar que as condições exigidas 

para a perfeita realização do objeto, sejam mantidas durante a vigência do contrato, e se observado o não 

atendimento das condições estabelecidas ou descumprimento das obrigações avençadas, notificar a 

CONTRATADA para as devidas providências, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 

quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;  

 

7.6. Ordenar correções, ou substituições que se fizerem necessárias, tudo às expensas da CONTRATADA, na 

hipótese de qualquer irregularidade detectada durante a execução do objeto contratado;  

 

7.7. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste instrumento, mediante 

apresentação de nota fiscal, e em conformidade com a autorização expedida pelo Executivo Municipal e/ou seus 

respectivos responsáveis.  

 

7.8 - Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante o fornecimento dos objetos 

contratados.  

 

7.9. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.  
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7.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato.  

 

7.11. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 

Termo de Referência.  

 

7.13. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei, nesta ata/contrato e no Edital de origem; 

  

7.14. Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos aditivos que venham a 

ser firmados. 

 

8.0 – DA FISCALIZAÇÃO  

 

8.1 -  Caberá a Diretora do Departamento Municipal de Educação ou pessoal por ele designada o recebimento do 

material, não se eximindo a contratada de ser chamada para substituir, a sua custa, no todo ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verifique irregularidade. 

 

8.2 - O Gestor do Contrato da secretaria atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega dos materiais e 

a prestação dos serviços nas condições especificadas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos 

pagamentos à CONTRATADA.  

 

8.3 - Constatadas irregularidades na execução contratual, o MUNICÍPIO solicitará a sua rescisão e indenização 

aos cofres públicos dos prejuízos causados.  

 

8.4 - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo 

MUNICÍPIO, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo MUNICÍPIO.  

 

8.5 - O MUNICÍPIO não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, 

salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.  

 

8.6 - O acompanhamento E a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade 

da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.  

 

8.7 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de1993.  

 

8.8 - Quaisquer exigências de fiscalização por descumprimento das obrigações avençadas, deverão ser 

prontamente atendidas pela Licitante Vencedora convocada, sem ônus para o MUNICÍPIO. 

 

9.0 -  DO PAGAMENTO 

 

9.1 -  - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação serão efetuados em 30 (trinta) dias, 

após o fornecimento dos materiais constantes das Ordens de Fornecimento e a apresentação da Nota Fiscal 

Nominal a: Prefeitura Municipal de Passa Vinte. 

CNPJ n.º:  18.308.210/0001-50 

Inscrição Municipal: Isenta 

Endereço:Praça Major Francisco Candido Alves, 150, Centro, Passa Vinte – MG 
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A Nota Fiscal emitida deverá conter os seguintes dados: 

a) Nº do Contrato celebrado com a CONTRATANTE; 

b) Nº da(s) Ordem(ns) de Serviço correspondentes; 

c) Indicação do nome do banco, números da agência e da conta bancária para depósito do valor 

correspondente. 

 

9.2 - Na hipótese da CONTRATADA apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por tantos 

dias úteis quantos forem os de atraso de sua apresentação na forma correta, sem qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 

 

9.3 - O pagamento dos valores faturados fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA mantém 

todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação. 

 

10 – DAS PENALIDADES  

 

10.1 - Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação, poderá, 

garantida a prévia defesa, ser aplicada à CONTRATADA, as sanções a seguir relacionadas: 

 

I. Advertência 

 

II. Multa, nas seguintes condições: 

 

III. Multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), até o 30º (trigésimo) dia, aplicada sobre o valor total da 

Ordem de Serviço, pela inexecução parcial do objeto ou descumprimento de quaisquer dos termos, prazos e 

condições previstos neste instrumento; 

 

IV. Multa de 6% (seis por cento), aplicada sobre o valor total da Ordem se Serviço, pela inexecução total do 

objeto. 

  

10.2 -A inexecução parcial ou o descumprimento dos termos, prazos e condições estabelecidos neste termo a partir 

do 31° (trigésimo primeiro) dia configurará hipótese de inexecução total do objeto, ensejando a aplicação 

cumulativa das penalidades respectivas. 

 

10.3 - A CONTRATADA não estará sujeita a multas na ocorrência de “Caso Fortuito ou Força Maior”. 

 

10.4 - O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a CONTRATADA da reparação das 

eventuais perdas e danos, ou prejuízos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência da execução 

deste Contrato. 

 

10.5 -O valor da multa aplicada será descontado do montante do crédito devido à CONTRATADA, se houver; 

caso contrário, deverá ser recolhido na Tesouraria da CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da notificação, sob pena de cobrança judicial. 

 

10.6 - Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto em desacordo 

com o estabelecido. 

 Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal n.º 8.186/93. 

 

10.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei 

Federal n.º 8.186/93. 

 



  

 

________________                                                                                                                     ________________                                                                
   Visto Pregoeiro                                                                                                                      Visto Jurídico                                                                                                                                                                                                                            

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG 

CNPJ 18.338.210/0001-50 

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201 

 

P
á
g
in

a
3
5
 

10.8 - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

11 – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO/ATA 

 

11.1- A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato/Ata até o quinto dia 

útil do mês subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do 

artigo 61 da lei 8.666/1993. 

 

12 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12. 1 - Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual/Ata de registro, reger-se-á pelas Leis nº. 

10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrôniconº.22/2022 

 

 

 

 

___________________________________ 

Bruna Lucia Marques 

Chefe de Gabinete. 

 

 

___________________________________ 

Caroline da Silva Simões 

Diretora do Departamento Municipal de Educação 

 

 

__________________________________ 

Alan Miranda da Fonseca 

Diretor do Departamento Municipal de Obras 

 

 

_______________________________________ 

Fábio Eulalio 

Diretor do Departamento Municipal de Assistência Social 

 

 

____________________________________ 

Ismael Gomes Filho 

Diretor do Departamento Municipal de Esporte 

 

 

______________________________________ 

Ronaldo Carvalho de Oliveira 

Diretor do Departamento Municipal Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 27/2022 – 

Processo nº 146/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de Passa Vinte que a empresa:  

 

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal 

nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, 

de 27 de outubro de 2002;  

 

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  

 

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

 

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.  

 

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.  

 

 

 

__________, ... de ...................... de 2022. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

 Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no 

Edital Pregão Eletrônico nº 27/2022- 146/2022 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as 

condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de 

habilitação. 

 

Data: 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇO/FORNECIMENTO  

 

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Passa Vinte 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 – PROCESSO Nº 146/2022 

Fornecedor: 

CNPJ:                                                                      Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                Bairro: 

CEP:                                 Cidade:                            Estado: 

Telefone:                                                                 E-mail: 

Banco:                               Agência:                         Conta Corrente: 

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: 

 

N° Item Cód Descrição Marca e CA UND Quantidade Val. Unitário Val. Total 

001 2114130798 Álcool 70%, caixa com 12 

unidades de 1 litro cada 
 Caixa 5,00   

002 2114130794 Álcool em Gel com bico dosador, 

1kg 
 UNID 50,00   

003 2114130799 Álcool Gel Antisséptico 70% - Refil 

800 ml 
 UNID 30,00   

004 16006 Avental Descartável Manga Curta 

Abertura Frontal - Avental 

Descartável, de uso único, 

confeccionado em polipropileno 

(TNT), atóxico, hipoalergênico, 

compatível com ambientes 

esterilizantes (óxido etileno e/ou 

autoclave). Abertura frontal com 

transpasse, manga curta, tiras 

para amarrar na cintura, tamanho 

único, medindo no comprimento 

aproximadamente 120 cm, 

gramatura 40g/m², cor azul 

escuro, em pacotes com 10 

unidades. Tamanho Adulto. A 

embalagem externa original do 

produto precisa informar a 

gramatura do material do avental 

e o conteúdo do pacote. Registro 

conforme ANVISA 

 Pacote 700,00   

005 2114131059 Avental Descartável Manga Longa 

Impermeável 50g - Atóxico; de uso 
 Pacote 320,00   
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único; não estéril; descartável; 

apirogênico; hipoalergênico; 

fechamento com tiras; fechado 

com costuras overloque em todo o 

perímetro; com mangas longas 

que possuem terminação nos 

punhos com elástico. Material: 

74% de tecido não tecido (TNT) 

polipropileno do tipo agulhado e 

26% tecido laminado de polietileno 

com aditivo masterbatch. Cor: 

branco. Tamanho: único (115 cm x 

140 cm). Validade: 5 anos após a 

data Avental Descartável Manga 

Longa Impermeável 50g - Atóxico; 

de uso único; não estéril; 

descartável; apirogênico; 

hipoalergênico; fechamento com 

tiras; fechado com costuras 

overloque em todo o perímetro; 

com mangas longas que possuem 

terminação nos punhos com 

elástico. Material: 74% de tecido 

não tecido (TNT) polipropileno do 

tipo agulhado e 26% tecido 

laminado de polietileno com 

aditivo masterbatch. Cor: branco. 

Tamanho: único (115 cm x 140 

cm). Validade: 5 anos após a data 

de fabricação.Embalagem/ Pacote 

com 10 unid. 

006 33725 Avental Plástico - Impermeável em 

cores variadas para trabalho com 

água. 

 UNID 10,00   

007 2114130738 Boné Árabe na cor azul - Capuz 

de segurança confeccionada em 

helenca, aba plástica revestida 

com brim, elástico traseiro para 

ajuste e velcro para fechamento 

frontal. Aprovado para: Proteção 

do crânio e pescoço contra 

agentes abrasivos e escoriantes. 

 Unidades 2,00   

008 2114130731 Bota de PVC cano Curto - Cor 

Branca 
 Par 20,00   

009 1899 BOTA DE PVC CANO CURTO - 

COR PRETA 
 PAR 195,00   

010 34561 Bota de PVC Cano Longo Preta - 

Bota de segurança cano longo  

altura de 380mm, revestida em 

forro interno, espessura de solado: 

nervura de 10,2mm e entre - 

nervura de 5,9mm, espessura de 

salto: nervura de 26mm e entre - 

nervura de 20mm, solado 

antiderrapante, borracha super 

resistente, reforço especial no 

salto e enfranque p/ maior 

durabilidade. Tipo impermeável, 

de uso profissional,confeccionada 

em policloreto de vinila (pvc) 

injetado em uma só peça com 

fechamento superior.Vantagens: 

 Par 250,00   
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Produto leve, resistente e solado 

antiderrapante. 

011 2114130786 Bota de segurança cano médio 

22,5 a 26 cm, material construtivo: 

PVC cor: branca. Detalhe: 

confecção com forro poliéster 

 UNID 5,00   

012 16716 Bota PVC Forrada Cano Longo, 

Branca - Bota de PVC, forrada, 

cano longo, altura do cano 

aproximada de 34cm, cor branca 

 Par 20,00   

013 16728 Botina Com Biqueira em 

Polipropileno - Botina com 

biqueira em polipropileno 

confeccionada em vaqueta, ilhos 

metálico, com biqueira em 

polipropileno, cano acolchoado 

com 3 gomos de espessura. 

Vaqueta hidrofugada com 

espessura mínima de 2,0mm e 

máxima de 2,2mm, colarinho e 

língua confeccionado em napa 

com espessura mínima de 0,9mm 

e máxima de 1,1mm, forro da 

Gaspea em não-tecido de fibra 

curta e forro interno do cano em 

não-tecido 100% poliamida com 

tratamento antifungo dublado com 

espuma de poliuretano 3mm. 

Palmilha confeccionada em 

aglomerado de couro anti-fungo e 

anti-bacteriana, costurada pelo 

sistema Strobel. Palmilha de 

conforto em EVA meia pala. 

Solado em poliuretano 

bidensidade antiderrapante, 

injetado diretamente no cabedal 

que atente as normas técnicas da 

ABNT e ANSI. Cor: Preto 

 Par 370,00   

014 2114130739 Botina de couro sem biqueira - 

Vaqueta preta, solado vulcanizado 

em P.U. antiderrapante. 

 Par 10,00   

015 17574 Calça Brim 100% Algodão 

200g/m² Azul Marinho 38. - Calça 

confeccionado em brim 100% 

algodão, com gramatura de 

200g/m², com retardante a 

chamas, com elástico total, com 3 

bolsos, dois frontais e um traseiro, 

cor azul marinho. Tamanho 38. 

 Unidades 10,00   

016 17575 Calça Brim 100% Algodão 

200g/m² Azul Marinho 40. - Calça 

confeccionado em brim 100% 

algodão, com gramatura de 

200g/m², com retardante a 

chamas, com elástico total, com 3 

bolsos, dois frontais e um traseiro, 

cor azul marinho. Tamanho 40. 

 Unidades 10,00   

017 17576 Calça Brim 100% Algodão 

200g/m² Azul Marinho 42. - Calça 

confeccionado em brim 100% 

 Unidades 10,00   
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algodão, com gramatura de 

200g/m², com retardante a 

chamas, com elástico total, com 3 

bolsos, dois frontais e um traseiro, 

cor azul marinho. Tamanho 42. 

018 17577 Calça Brim 100% Algodão 

200g/m² Azul Marinho 46. - Calça 

confeccionado em brim 100% 

algodão, com gramatura de 

200g/m², com retardante a 

chamas, com elástico total, com 3 

bolsos, dois frontais e um traseiro, 

cor azul marinho. Tamanho 46 

 Unidades 10,00   

019 17578 Calça Brim 100% Algodão 

200g/m² Azul Marinho 48. - Calça 

confeccionado em brim 100% 

algodão, com gramatura de 

200g/m², com retardante a 

chamas, com elástico total, com 3 

bolsos, dois frontais e um traseiro, 

cor azul marinho. Tamanho 48. 

 Unidades 10,00   

020 1910 Capacete de Segurança sem 

carneira - Capacete sem carneira 

branco. 

 UNID 20,00   

021 35569 Capacete eletricista - Casco 

injetado em Polipropileno e com 

tratamento UVJugular de três 

pontos com ajustes laterais e 

regulagem do tamanho por 

velcroTesteira 

acolchoadaCarneira de fácil 

remoçãoCertificado pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego de acordo 

com a ABNT NBR 8221 

 Unidades 20,00   

022 34563 Capacete para Proteção com 

carneira - Capacete branco, 

composto de uma suspensão com 

carneira injetada em plástico, com 

peça absorvente de suor e 

espuma de poliéster e coroa 

composta de duas cintas cruzadas 

montadas em quatro clips de 

plástico e fixadas com uma 

costura. A regulagem do diâmetro 

da carneira é feita através de um 

sistema simples tipo cremalheira. 

Possui uma jugular regulável para 

ser colocada abaixo do queixo 

para melhor fixação do capacete. 

 UNID 50,00   

023 18031 Capa de Chuva, Capuz, Poliéster, 

Manga Comprida, Amarela, EG - 

Capa de Chuva com Capuz, 

confeccionada em tela de poliéster 

revestida de PVC em uma das 

faces, fechamento frontal por meio 

de quatro botões plásticos de 

pressão e costuras por meio de 

solda eletrônica, cor amarela, 

tamanho EG 

 Unidades 120,00   
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024 18032 Capa de Chuva, Capuz, Poliéster, 

Manga Comprida, Amarela, G - 

Capa de Chuva com Capuz, 

confeccionada em tela de poliéster 

revestida de PVC em uma das 

faces, manga comprida, 

fechamento frontal por meio de 

quatro botões plásticos de 

pressão e costuras por meio de 

solda eletrônica, cor amarela, 

tamanho G 

 Unidades 120,00   

025 18033 Capa de Chuva, Capuz, Poliéster, 

Manga Comprida, Amarela, GG - 

Capa de Chuva com Capuz, 

confeccionada em tela de poliéster 

revestida de PVC em uma das 

faces, fechamento frontal por meio 

de quatro botões plásticos de 

pressão e costuras por meio de 

solda eletrônica, cor amarela, 

tamanho GG 

 Unidades 120,00   

026 18034 Capa de Chuva, Capuz, Poliéster, 

Manga Comprida, Amarela, M - 

Capa de Chuva com Capuz, 

confeccionada em tela de poliéster 

revestida de PVC em uma das 

faces, manga comprida, 

fechamento frontal por meio de 

quatro botões plásticos de 

pressão e costuras por meio de 

solda eletrônica, cor amarela, 

tamanho M 

 Unidades 120,00   

027 35561 Capa de chuva em PVC – 

tamanho G - 280 micras de 

espessura, costura de alta 

qualidade em solda eletrônica. 

Com forro de poliéster com 

mangas longas, capuz, 

fechamento frontal com quatro 

botões plásticos de pressão. 

 Unidades 50,00   

028 35562 Capa de chuva em PVC – 

tamanho GG - 280 micras de 

espessura, costura de alta 

qualidade em solda eletrônica. 

Com forro de poliéster com 

mangas longas, capuz, 

fechamento frontal com quatro 

botões plásticos de pressão. 

 Unidades 50,00   

029 35560 Capa de chuva em PVC – 

tamanho M - 280 micras de 

espessura, costura de alta 

qualidade em solda eletrônica. 

Com forro de poliéster com 

mangas longas, capuz, 

fechamento frontal com quatro 

botões plásticos de pressão. 

 Unidades 50,00   

030 35558 Capa de chuva em PVC - 

tamanho P - 280 micras de 

espessura, costura de alta 

qualidade em solda eletrônica. 

Com forro de poliéster com 

 Unidades 50,00   
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mangas longas, capuz, 

fechamento frontal com quatro 

botões plásticos de pressão. 

031 34562 Capa de chuva transparente - 

Capa de Chuva com Capuz, 

confeccionada em tela de poliéster 

revestida de PVC em uma das 

faces, fechamento frontal por meio 

de quatro botões plásticos de 

pressão e costuras por meio de 

solda eletrônica. Deve ser de 

material resistente e durável. 

 UNID 20,00   

032 34564 Carneira plástica e jugular para 

capacetes - Composto de uma 

suspensão com carneira injetada 

em plástico, com peça absorvente 

de suor e espuma de poliéster e 

coroa composta de duas cintas 

cruzadas montadas em quatro 

clips de plástico e fixadas com 

uma costura.A regulagem do 

diâmetro da carneira é feita 

através de um sistema simples 

tipo cremalheira. Possui uma 

jugular regulável para ser 

colocada abaixo do queixo para 

melhor fixação do capacete. 

 UNID 80,00   

033 35570 Cinto 2x1 + Talabarte - Cinto 

Paraquedista com proteção 

lombarpara engate em torres ou 

postes+talabarte de 

posicionamento (POSTE E 

ÁRVORE 

 Unidades 20,00   

034 18976 Cinto de Segurança tipo Pára-

Quedista 8 Fivelas - Cinto de 

Segurança, tipo Pára-Quedista, 

acolchoado na cintura e nas 

pernas, confeccionado em 

cadarço de material sintético 

(poliéster), dotado de oito fivelas 

duplas, sem pino, em alumínio, 

sendo duas nas laterais e duas na 

parte traseira para regulagem da 

correia de cintura, duas para 

ajuste do cadarço frontal e duas 

para ajuste nas pernas três fivelas 

automáticas, confeccionadas em 

alumínio, sendo uma na parte 

frontal da correia da cintura e duas 

para ajuste nas pernas. O cinturão 

possui três meia-argolas em d, em 

aço inoxidável, sendo duas fixas 

na correia da cintura através de 

costura reforçada e uma 

localizada na parte traseira, na 

altura dos ombros, fixa ao cinto 

através de um cadarço de material 

sintético e costura reforçada 

peitoral confeccionado de elástico, 

laços frontais para ancoragem, 

confeccionados do mesmo 

material do cinto, localizados na 

altura do peito e porta-

 Unidades 20,00   
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ferramentas. Acompanha talabarte 

de segurança confeccionado de 

corda de poliamida, recoberta com 

uma capa de tecido sintético com 

700mm de comprimento, que 

pode ser posicionada em qualquer 

ponto da corda, com um 

mosquetão de alumínio, de dupla 

trava, fixo numa das extremidades 

através de entrelaçamentos e um 

regulador de distância, 

confeccionado em aço inoxidável, 

com um mosquetão de aço ou 

alumínio e seu sistema de 

travamento pode ser por trava 

dupla ou tripla acoplado ao 

regulador 

035 1901 Cinto paraquedista de segurança 

sem talabarte - Cinturão 

abdominal tipo paraquedista 

confeccionado em fita de poliéster 

é indicado para utilização em 

atividades a mais de 2m de altura, 

em que haja risco de queda do 

trabalhador. - Características::: 

Confeccionado em fita de 

poliéster:: 03 fivelas duplas de 

ajustes na cintura e nas pernas:: 

01 meia-argola com ponto de 

conexão dorsal:: Ajuste peitoral:: 

De acordo com norma NBR 

15836:2010:: Ideal para 

construção civil e indústria:: Não 

acompanha talabarte:: 

Comprimento: 37cm 

 UNID 20,00   

036 2114135037 CONJUNTO CAPA DE CHUVA 

MOTOQUEIRO - Conjunto 

fabricado em nylon emborrachado 

100% impermeável composto por 

jaqueta e calça; Com faixas 

refletivas de alta luminosidade, 

resistentes à lavagem e ao tempo; 

Bolso Interno; Fechamentos com 

zíper e/ou velcro; Jaqueta com 

Capuz 

 Conjunto 50,00   

037 34579 Filtro para Máscara de vapores 

orgânicos (par) - Filtro mecânico, 

purificador de ar para segurança, 

classe PFF2, filtrante para 

partículas, poeiras, produtos 

químicos e névoa (vapores e 

gases tóxicos). Conjunto Base, 

Tampa e filtro 2.Compatível com o 

Respirador descrito na licitação. 

Conjunto 2 filtros. 

 Par 30,00   

038 35565 Gorros para profissional da saúde. 

-  Visa a proteção de exposição 

dos cabelos e couro cabeludo à 

matéria orgânica ouprodutos 

químicos, bem como proteção 

ambiental à escamas do couro 

cabeludo ecabelos 

 Unidades 20,00   
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039 34554 Jaleco de Tergal - Sem Gola, 

manga curta - sem bolso. 

Composição 80% poliéster 20 % 

viscose na cor branca. 

 UNID 35,00   

040 35563 Luva de cano longo para proteção 

química. - Luva de Segurança 

confeccionada em látex natural 

anatômica, acabamento interno 

talcado, antiderrapante na palma e 

dedos.• Acabamento: Látex 

Natural;• Punho: Liso 

 Unidades 215,00   

041 34555 Luva de Cozinha 18cm x 32cm - 

Luva de Cozinha confeccionada 

em tecido de algodão. Deve ter 

proteção térmica para mãos e 

braços, suficiente para a tarefa 

desempenhada. Um modelo 

prático e seguro para proteção na 

cozinha. Estampa 

variada.Tamanho 18cm x 32cm. 

 UNID 50,00   

042 2114130744 Luva De Látex Corrugado - Luva 

de segurança confeccionada em 

suporte têxtil de algodão com 

revestimento em látex natural 

corrugado, dorso descoberto, 

punho em malha de 

algodão.Aprovado Para:  

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO 

USUÁRIO CONTRA AGENTES 

ABRASIVOS, ESCORIANTES, 

CORTANTES E 

PERFURANTES.Composição: 

Suporte têxtil / Látex 

naturalAcabamento: Corrugado na 

palma e parcial dorsoCor: Verde 

 Par 200,00   

043 2114130788 Luva de látex para limpeza: 

Confeccionada em látex, ela 

possui elevada aderência e palma 

antiderrapante que propicia mais 

segurança para tarefas que 

envolvem objetos lisos e frágeis. 

Completamente impermeável, 

garantindo eficiente proteção às 

mãos do contato com produtos 

químicos – incluindo alguns 

abrasivos – e respingos. 

 UNID 20,00   

044 34551 Luva de PVC forrada 26cm - 

*Luva confeccionada com 

borracha em PVC de alta 

qualidade, forrada com malha de 

algodão e melhor aderência a 

objetos úmidos e oleosos por ter a 

palma áspera;*Tamanho: 26 

cm.*Características e 

Aplicabilidade:Proteção das mãos 

do usuário contra agentes 

abrasivos, escoriantes, cortantes e 

perfurantes e contra agentes 

químicos (metanol (A), acetonitrila 

(C), n-heptano (J), hidróxido de 

sódio 40% (K) e ácido sulfúrico 

96% (L)).*Dimensões    Altura: 

 Par 55,00   
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1,00 CentímetroLargura: 1,00 

CentímetroProfundidade: 1,00 

CentímetroPeso: 150,00 Gramas 

045 34566 Luva de raspa cano curto - Luva 

de segurança, confeccionada em 

raspa total, com reforço, costurada 

com linha de nylon ou algodão, 

elástico para ajuste no dorso, 

proteção de couro embutida nas 

principais costuras do polegar e 

dedos, modelo cano curto 

7cm.Utilização: Acessórios 

utilizado na proteção das mãos do 

usuário, indicado também para 

serviços que requeiram proteção 

com o maior tato no manuseio de 

materiais, ferramentas e outros. 

 Par 250,00   

046 26217 Luva de raspa de couro , cano 

longo - Luva de segurança, 

confeccionada em raspa total, 

com reforço, costurada com linha 

de nylon ou algodão, elástico para 

ajuste no dorso, proteção de couro 

embutida nas principais costuras 

do polegar e dedos, modelo cano 

longo 20cm.Utilização: Acessório 

utilizado na proteção das mãos do 

usuário, indicado também para 

serviços que requeiram proteção 

com o maior tato no manuseio de 

materiais, ferramentas e outros. 

 Par 250,00   

047 2114130797 Luva Descartável, caixa com 100 

unidades 
 Caixa 5,00   

048 34552 Luva descartável de vinil - Luvas 

para procedimento não cirúrgico, 

em vinil, transparente, não 

talcadas, ambidestras, embaladas 

em caixas com 100 unidades. 

Embalagem contendo 

externamente dados de rotulagem 

conforme RDC 185 de 

22/10/2001.Pares de Luva M. 

 CX 20,00   

049 1913 Luva de vaqueta cano curto - Luva 

de segurança confeccionado em 

vaqueta na palma e dorso, reforço 

entre o polegar e o indicador, 

elástico para ajuste no 

dorso.Dados Técnicos:Luva de 

segurança confeccionada em 

vaqueta natural curtida ao cromo 

na palma e dorso, com elástico 

embutido no dorso, acabamento 

em viés, costurada com linha de 

nylon, largura da palma 12,5 cm e 

comprimento total de 24 cm. 

Aprovado para proteção do 

usuário contra agentes abrasivos, 

escoriantes, cortantes e 

perfurantes.Indicação de uso- 

Indústria moveleira;- Montagem de 

estruturas metálicas;- Construção 

civil;- Trabalhos de manutenção;- 

 PAR 250,00   
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Carga e descarga de materiais;- 

Mineração;- Exploração florestal;- 

Montagem e desmontagem de 

andaimes;- Chaparias;- E outros 

trabalhos conforme a tolerância do 

equipamento; 

050 33590 Luva malha de aço, usada nas 

atividades de cortes de carnes. - 

luva de segurança tricotada em fio 

Dyneema e fio de aço, banhado 

com poliuretano na palma e nos 

dedos.. Punho em elástico 

 UNID 10,00   

051 34567 Luva Malha Tricotada 4 fios 

Pigmentada - Luva de segurança, 

confeccionada em malha de 

algodão tricotada em 4 fios com 

pigmentos de PVC em uma face, 

acabamento em overloque; Possui 

elásticos no punho; Tamanho 

único: 5. Aprovada pela NBR 

13712/1996. 

 Par 400,00   

052 33876 Luva Nitrílica cano longo - Luva 

nitrílica, espessura de 0,55 mm, 

palma antiderrapante, 

comprimento de 50 cm.Alta 

resistência química e à abrasão 

por sua estrutura reforçada. Seu 

cano alongado garante alta 

proteção para atividades com 

imersão do braço. Excelente 

relação custo versus benefício 

para substituição de luvas de PVC 

no contato com derivados de 

petróleo.Contra agentes 

abrasivos, escoriantes, cortantes e 

perfurantes, com níveis de 

desempenho 1102, onde:1 

Resistência a abrasão.. 1 

Resistência ao corte por lâmina.. 0 

Resistência ao rasgamento.. 2 

Resistência a perfuração por 

punção. 

 Unidades 370,00   

053 35564 Luva  PVC longa forrada para 

coveiro Ossadas. - Tamanho Total 

45cm Proteção das Mãos e 

Antebraços 

 Unidades 10,00   

054 35568 Luvas baixa tensão Trabalho 500v 

Pico 2500v - A luva de baixa 

tensão é composta de borracha 

natural, desenvolvida com o intuito 

de proteger a mão, o punho e a 

parte do antebraço do usuário, 

permitindo completa 

independência de movimento dos 

dedos. Permite trabalho tensão 

500V e pico 2500V. 

 UNID 10,00   

055 26295 Macacão de Segurança, Tecido 

Solasol X, 100% algodão, 

Retardante a Chama, Cinza 

Chumbo - Macacão de segurança, 

confeccionado em uma camada 

 Unidades 10,00   



  

 

________________                                                                                                                     ________________                                                                
   Visto Pregoeiro                                                                                                                      Visto Jurídico                                                                                                                                                                                                                            

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG 

CNPJ 18.338.210/0001-50 

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201 

 

P
á
g
in

a
4
8
 

de tecido solasol X, composto de 

100% algodão, retardante a 

chama, ATPV 11,7 cal/cm², com 

gramatura nominal 8,6 OZ/YD2 

(290 g/m²), na cor cinza chumbo 

056 34578 Macacão de tecido 

Hidrorrepelente para proteção 

contra produtos tóxicos - Macacão 

de proteção hidrorrepelente, 

confeccionado em tecido tipo sarja 

3X1 respirável tratado com 

fluorcarbono para repelência a 

líquidos; composição 57% 

algodão, 43% poliéster; gramatura 

168 g/m²; composto por calça 

conjugada com ou sem elástico na 

barra e cintura; camisa conjugada 

com capuz ajustável por elástico 

ou cordão, com ou sem elástico e 

dedeira nos punhos; abertura 

frontal por zíper encoberto por aba 

de proteção. Macacão na cor 

cinza. 

 UNID 40,00   

057 26298 Macacão tipo Saneamento, em 

PVC - Macacão de Segurança, 

tipo Saneamento, confeccionado 

em tecido de PVC (trevira) dupla 

face, com capuz fixo e cadarço de 

nylon para ajuste, fechamento 

frontal através de ziper e botões 

de pressão, costuras através de 

solda eletrônica, com luvas e 

botas de PVC soldadas 

eletronicamente 

 Unidades 10,00   

058 34556 Máscara Descartável de TNT 

caixa com 100 unidades - 

Máscara descartável simples, 

confeccionada em TNT - tecido 

não tecido - 100% de polipropileno 

do tipo agulhado com 40 gr/m². 

Dispõe lateralmente dois elásticos 

do tipo roliço recobertos com 

algodão, que se destinam ao 

apoio e a ajustes à face e que se 

prendem atrás da orelha do 

usuário. 

 Caixa 150,00   

059 2114130791 Máscara descartável, pacote com 

50 unidades 
 Pacote 100,00   

060 1894 MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 

C/VAL 
 UNID 100,00   

061 2114130795 Máscara de tecido, reutilizável, 

com elástico. Deve conter 3 

Camadas ( Tecido Sintético + 2 

Camadas Algodão) 

 UNID 50,00   

062 34572 Máscara Facial contra gases 1/4 

para 2 filtros - Respirador 

purificador de ar de segurança, 

tipo peça um quarto facial, 

tamanho único, confeccionado em 

composto de borracha e silicone, 

 UNID 8,00   
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na cor cinza, com borda interna. 

nas laterais do corpo da peça, 

estão localizadas duas aberturas, 

uma de cada lado, nas quais são 

encaixados dois dispositivos de 

material plástico cinza claro, 

dotados de uma válvula de 

inalação em sua parte traseira e 

de uma rosca externa em sua 

parte dianteira, onde são 

rosqueados os filtros químicos, 

mecânicos e combinados. a peça 

facial possui uma abertura 

localizada em sua parte frontal 

inferior, na qual é encaixado um 

dispositivo de material plástico 

cinza claro, dotado internamente 

de uma válvula e de uma tampa 

da mesma cor. o respirador 

possui, na parte central do seu 

corpo, um ponto (saliência) para o 

encaixe de um suporte plástico 

cinza claro, dotado de quatro 

hastes, onde são fixadas quatro 

fivelas plásticas, através das quais 

passam as pontas de dois tirantes 

elásticos ajustáveis na cor preta: 

um tirante localizado na parte 

superior e o outro, na parte 

inferior. no tirante localizado na 

parte superior, encontram-se 

costuradas duas alças plásticas 

na cor cinza claro, para encaixe 

na cabeça do usuário. os filtros 

químicos, mecânicos e 

combinados são confeccionados 

em plástico rígido na cor preta, 

com um sistema de encaixe tipo 

rosca em sua parte traseira e 

possui uma etiqueta autocolante 

de cor específica para cada tipo 

de filtro e uso.  

063 32650 Máscara PFF-2 - .  CX 500,00   

064 2114130796 Máscara protetora facial(viseira), 

reutilizável, com ajuste, permitindo 

a proteção de todo o rosto. Cor: 

polímero protetor transparente e 

apoio de cabeça braço. 

Dimensões aproximadas: 

15x20x24(CxLxA) 

 UNID 60,00   

065 35559 Óculos de segurança em 

policarbonato óptico - Armação de 

nylon, hastes reguláveis . Deve 

filtrar 99,9% dos raios UVA/UVB. 

Fabricado em policarbonato  

 Unidades 370,00   

066 34568 Perneira em Couro Sintético Com 

Velcro - Perneira de Segurança 

confeccionada em duas camadas 

de laminado de PVC, três talas de 

aço na parte frontal, fechamento 

nas bordas por meio de viés em 

 Par 100,00   
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material sintético, fechamento 

através de velcro. 

067 29145 Protetor Auricular de Silicone - 

Protetor auricular de silicone, tipo 

plug 

 Unidades 355,00   

068 0768 Protetor Auricular tipo Concha - 

Protetor auditivo constituído de 

duas conchas mais a haste 

possibilitando a redução de som 

em qualquer ambiente. 

Proporcionam excelente proteção 

e são confortáveis e leves. 

Adaptam-se muito bem a qualquer 

tamanho de cabeça e formato de 

orelha com boa 

vedação.Características: 

*Atenuação de até 

17Db.*Conchas com giro de até 

360°*Espumas cobertas com vinil 

macio e atóxicos para maior 

conforto do usuário.*Arco 

resistente e ajustável.*Duas 

Conchas Ovais de 

plástico.*Revestidas com Espuma 

Interna.*Bordas Almofadadas 

unidas por um arco tensor de 

nylon. *Arco com regulagem de 

tamanho. 

 UNID 200,00   

069 35741 Protetor Solar com repelente FPS 

60- Embalagem: 120 ml 
 UNID 250,00   

070 2114130789 Respirador purificador de ar tipo 

peça semifacial filtrante para 

partículas PFF2, dotado de válvula 

de exalação, clipe nasal e elástico 

para fixação e ajuste à cabeça do 

usuário. Dentro das normas do 

Inmetro e CA. 

 UNID 20,00   

071 1909 Sapato Fechado de Segurança 

Ocupacional - Calçado 

ocupacional de uso profissional, 

tipo de sapato para uso em 

diversos ambientes de trabalho 

que proporciona conforto e atende 

todas as normas de segurança da 

ABNT NBR ISO 20347 E 20344. 

Possui palmilha de conforto 

antimicrobiana confeccionada em 

EVA, Tecido não Tecido e 

revestida com manta inferior para 

absorção e dessorção do suor; 

solado em borracha 

nitrílica;Características e 

aplicabilidades:Proteção dos pés 

do usuário contra agentes 

escoriantes e umidade 

proveniente de operações com 

uso de água;Recomendada para o 

uso em áreas e ambientes que 

apresentam pisos muito lisos e 

molhados, ensaboados e 

engordurados ao mesmo tempo: 

restaurantes, indústrias 

 PAR 190,00   
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alimentícias e farmacêuticas, 

frigoríficos, hospitais, clínicas e 

laboratórios. 

072 34565 Talabarte de segurança,  Duplo 

em Y confeccionado em fita de 

poliéster primária de 45mm - 

Possui 3 conectores dupla trava , 

sendo dois confeccionados em 

aço, com abertura de 55 ± 3mm 

classe A e um conector em aço 

com abertura de 16 ± 3mm, classe 

T 

 UNID 10,00   

073 2114130792 Touca descartável, sanfonada na 

cor branca, pacote com 50 

unidades 

 Pacote 5,00   

074 31819 Touca descartável, tipo sanfonada 

- Touca descartável, tipo 

sanfonada, em polipropileno, 

antialérgico, atóxico, não-

inflámavel, permeável ao ar, 

esterilizável, na cor branca, pacote 

com 100 unidades. 

 Pacote 50,00   

 

Valor Total e final por extenso: R$(........................................................................) 

 

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 

 

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados 

– DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 

IMPORTANTE:  

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem 

que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.  

 

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.  

 

 Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte 

(carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

 

XXXXX  ..... de ......... de 2022. 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

 

  Ao (a) Pregoeiro do Município Passa Vinte/MG 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº 27/2022 – Processo nº 146/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Passa 

Vinte, que:  

 

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) 

Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes 

de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações 

de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, 

bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 27/2022 – Processo nº 146/2022, realizado pela 

Prefeitura de Passa Vinte – MG. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

__________, em __ de ______ de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP). 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(  ) MICROEMPRESA  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

___________________________________________________________________, inscrita no (Razão Social da 

Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: _________________________________  

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº _______________, 

cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos 

pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o 

tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das 

vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete 

a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  

(  ) SIM  (  )NÃO  

 

__________________________________________  

Local/ Data  

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ nº:_____________________, com sede 

na ___________________________ (endereço completo )__________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a) __________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________________ e do CPF/MF nº __________________________, para fins do presente 

processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em 

linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na 

Prefeitura Municipal de Passa Vinte que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 27/2022. 

 

 

 

Passa Vinte, ............ de ............................... de ............  

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VIII – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Lote/Item DESCRIÇÃO QUANT 
MARCA e 

MODELO 

VAL 

UNIT. 

VAL. 

TOTAL 

      

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço para o lote único (em R$):  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP). 

Data: 

 

 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

O Município de Passa Vinte pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Major 

Francisco Candido Alves, 150 Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.308.210/0001-50, doravante 

denominado Contratante, neste ato representado atraves do Chefe de Gabinete e de outro lado a empresa 

.....................................doravante denominada Contratada, neste ato representada por 

................................................................, inscrito no CPF/MF sob o nº......................, portador da Carteira de 

Identidade nº ................, celebram este contrato, sendo regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pela Lei Federal nº 

8.666/93, suas alterações e pelo Decreto Municipal N.º 1064/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.078/90, da Lei Complementar Federal nº 123/08 e da Lei Complementar Federal nº 147/14, demais disposições 

aplicáveis e pelas Cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira - Da Vinculação e do Gerenciamento 

 

1.1 – Da Vinculação 

 

O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 146/2022, Pregão Eletrôniconº 

27/2022, e à proposta da CONTRATADA, que integram este documento independentemente de transcrição. 

 

1.2 – Do Gerenciamento 

 

O acompanhamento e o gerenciamento deste Contrato serão exercidos pela CONTRATANTE, através do CHEFE 

DE GABINETE, ao qual se reportará a CONTRATADA para resolução de quaisquer problemas decorrentes desta 

contratação. 

 

Cláusula Segunda – Do Objeto 

 

2.1 – Da Definição do Objeto  

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). 

 

2.2 – Do Detalhamento do Objeto 

 

2.2.1 – A descrição do objeto e a quantidade de cada item estão relacionados na tabela do Anexo I  

 

Cláusula Terceira  – Do Preço e Prazo de Pagamento 

 

3.1 – O pagamento poderá ser feito por crédito em conta. 

 

3.2 - O pagamento pelo fornecimento do objeto licitado se dará da seguinte forma: 

 

3.3 - Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, desde que a Nota Fiscal Eletrônica seja devidamente atestada e vistada 

pela unidade solicitante. 

 

3.4 - Prazo de pagamento: O pagamento fica condicionado à liberação do sistema.  

 

Cláusula Quarta – Das Condições de Fornecimento do Objeto 

 

4.1 – Do Fornecimento do Objeto 
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4.1.1 – A CONTRATANTE solicitará o fornecimento do objeto licitado e ora contratado, de forma INTEGRAL, 

mediante a emissão de Autorização de Fornecimento – AF. 

 

4.1.1.2 – O objeto fornecido deverá obedecer a todas as especificações descritas na Autorização de Fornecimento, 

sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA às determinações indicadas na Cláusula Oitava. 

4.1.3 – Considerar-se-á cumprida a Autorização de Fornecimento quando o objeto for entregue e devidamente 

aceito pela CONTRATANTE. 

 

4.1.4 – A CONTRATADA será responsável por todas as despesas diretas e indiretas, que possam surgir a qualquer 

tempo, pelo fornecimento e transporte do objeto. 

 

4.2 – Do Prazo e Condições de Entrega 

 

4.1 - A CONTRATADA deverá fornecer o objeto desse pregão de forma integral e como requisitados, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da AF – autorização de fornecimento. O material/produto 

desta licitação será fornecido e entregue diretamente na sede da Prefeitura ou conforme dispuser a AF – 

Autorização de Fornecimento; 

  

4.1.1 - A Autorização de Fornecimento será enviada por e-mail ou entregue pessoalmente;   

 

4.1.2 – Na AF – autorização de fornecimento constará a listagem dos materiais a serem fornecido, bem como os 

preços unitários de cada item e o somatório da AF;  

 

4.2 - Não será aceito qualquer fornecimento de materiais em outro local e/ou horário diferentes aos estipulados 

acima, como também com itens faltosos da lista constante da AF – autorização de fornecimento. 

 

4.3 – Os materiais deverão estar devidamente embalados para transporte, conforme as condições distintas e de 

forma a garantir a integridade dos mesmos, pois a fiscalização da execução do objeto não se responsabilizará por 

danos causados no transporte.  

 

4.4 – A CONTRATADA não poderá fornecer materiais em desacordo com a Autorização de Fornecimento ou com 

a proposta ofertada, pois não serão aceitos pela fiscalização e devolvidos, e deverá a CONTRATADA substituí-

los, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e sem qualquer custo adicional. 

 

4.5 – A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente no ato da entrega dos materiais estar munida com a respectiva 

nota fiscal, anexada a AF – autorização de fornecimento, com a descrição clara do que está sendo entregue para 

facilitar a conferência pela fiscalização;  

 

4.6 – A CONTRATADA deverá também descrever na nota fiscal o número do processo e da modalidade a que 

pertence, de forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização.  

 

4.7 – O Chefe de Gabinete, será a responsável pela fiscalização da execução contratual, para receber e conferir o 

item recebido, para aceita-lo ou recusá-lo, bem como para atestar a efetiva e execução do objeto e liquidar a 

despesa de modo a possibilitar a efetivação do pagamento. 

 

Cláusula Quinta – Do Prazo da Contratação 

 

5.1 - O presente Instrumento terá vigência sera de até 12 meses. 
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5.2 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor conforme proposta de Preços. 

 

Cláusula Sexta – Das Condições para Pagamento 

 

6.1 – Da Forma de Apresentação do Faturamento: 

 

6.1.1 – A CONTRATADA deverá, a cada fornecimento autorizado, apresentar a sua Nota Fiscal ao Almoxarifado 

da CONTRATANTE, que após a necessária conferência e registros a encaminhará ao setor responsável para 

providências do pagamento. 

 

6.1.2 – A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida da seguinte forma: 

 

Nominal a: Prefeitura Municipal de Passa Vinte. 

CNPJ n.º:  18.308.210/0001-50 

Inscrição Municipal: Isenta 

Endereço:Praça Major Francisco Candido Alves, 150, Centro, Passa Vinte – MG 

 

6.1.3 – A Nota Fiscal Eletrônica emitida deverá conter os seguintes dados: 

 

d) Nº do Contrato celebrado com a CONTRATANTE; 

e) Nº da(s) Autorização(ões) de Fornecimento correspondentes; 

f) Indicação do nome do banco, números da agência e da conta bancária para depósito do valor 

correspondente. 

 

6.2. – Na hipótese da CONTRATADA apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por tantos 

dias úteis quantos forem os de atraso de sua apresentação na forma correta, sem qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 

 

6.3 – O pagamento dos valores faturados fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA mantém 

todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação. 

 

Cláusula Sétima – Das Obrigações e Responsabilidades Das Partes 

 

7.1 – Das Obrigações da Contratada 

 

7.1.1 – Responder pela qualidade do objeto fornecido, devendo substituí-lo sem nenhum custo adicional, caso o 

mesmo não seja aprovado pela CONTRATANTE. 

 

7.1.2 – Obedecer às especificações técnicas constantes na Autorização de Fornecimento e ao controle de qualidade 

indicado na Cláusula Oitava. 

 

7.1.3 – Cumprir sistematicamente as datas e horários estipulados pela CONTRATANTE. O descumprimento 

implicará em multa, conforme item 11.2 deste instrumento. 

 

7.1.4 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por 

descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto. 

 

7.1.5 – Responsabilizar-se, inteira e exclusivamente, por todas as despesas que possam surgir a qualquer tempo, 

pelo fornecimento, transporte, embalagem e quaisquer outras decorrentes desta contratação. 
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7.1.6 – Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação. 

 

7.1.7 – Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da 

CONTRATANTE. 

 

7.1.8 – Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 

consentimento da CONTRATANTE. 

 

7.1.9 - Fornecer os produtos somente a servidores municipais que apresentarem a Autorização de Fornecimento 

assinada pelo Setor responsável 

 

7.2 – Das Obrigações Da Contratante 

 

7.2.1 – Emitir as Autorizações de Fornecimento – AF. 

 

7.2.2 – Receber os produto, observando as especificações e condições de fornecimento contidos neste Contrato. 

 

7.2.3 – Julgar se o eventual atraso no fornecimento do objeto encontra-se motivado por “caso fortuito ou de força 

maior”, como definidos na Cláusula Décima Segunda. 

 

7.2.4 – Efetuar o pagamento na forma como definidos na Cláusula Terceira. 

 

7.2.5 – Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 10.520 e 

8.186/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 

 

Cláusula Oitava – Da Qualidade e Aceitação do Objeto 

 

8.1 – O objeto fornecido deverá ter aprovação da CONTRATANTE. 

 

8.1.1 – Considerar-se-á cumprida a Autorização de Fornecimento quando o objeto for entregue e devidamente 

aceito pela CONTRATANTE, sempre em atendimento as especificações contidas neste Contrato. 

 

8.1.2 – Qualquer produto poderá, no decorrer do Contrato, ser submetido a testes em órgãos especializados. 

 

8.2 – Na hipótese do objeto entregue não atender às exigências especificadas, ficará a CONTRATADA obrigada a 

fazer todas as substituições necessárias, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da devolução do objeto 

recusado, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, independentemente do vencimento do Contrato. 

 

8.3 – O recebimento do objeto não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de alterações de 

fabricação que não atendam as especificações deste termo, nem sua obrigação pela conservação normal do objeto 

fornecido, tudo sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

Cláusula Nona – Do Reajustamento 

 

9.1 - O preço do presente Contrato, somente poderá ser reajustado mediante apresentação de documentos que 

comprove os reajustes, e ainda mediante autorização da Contratante com fulcro no art 65,II, alinea ‘’d’’ da Lei 

8666/93. 
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9.2 No interesse da Prefeitura Municipal de Passa Vinte o objeto deste ato convocatório poderá ser suprimido ou 

aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado, facultada a supressão além desse 

limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II da Lei Federal de nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações. 

 

Cláusula Décima - Da Extinção e Rescisão 

 

10.1 – O Contrato resultará extinto ao término do prazo previsto na Cláusula Quarta ou ainda, antecipadamente, 

com o fornecimento total do objeto. 

 

10.2 – A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente de 

aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei Federal n.º 8.186/93 

e legislação subseqüente. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades 

 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação, poderá, garantida a 

prévia defesa, ser aplicada à CONTRATADA, as sanções a seguir relacionadas: 

 

11.1 – Advertência 

 

11.2 – Multa, nas seguintes condições: 

 

a) Multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), até o 30º (trigésimo) dia, aplicada sobre o valor total 

da Autorização de Fornecimento, pela inexecução parcial do objeto ou descumprimento de quaisquer dos termos, 

prazos e condições previstos neste instrumento; 

b) Multa de 6% (seis por cento), aplicada sobre o valor total das autorizações de fornecimento, pela 

inexecução total do objeto. 

 11.2.1 – Para efeito do disposto no subitem 11.2, a inexecução parcial ou o descumprimento dos termos, prazos e 

condições estabelecidos neste termo a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia configurará hipótese de inexecução 

total do objeto, ensejando a aplicação cumulativa das penalidades respectivas. 

 

11.2.2 – A CONTRATADA não estará sujeita a multas na ocorrência de “Caso Fortuito ou Força Maior”. 

 

11.2.3 – O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a CONTRATADA da reparação das 

eventuais perdas e danos, ou prejuízos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência da execução 

deste Contrato. 

 

11.2.4 – O valor da multa aplicada será descontado do montante do crédito devido à CONTRATADA, se houver; 

caso contrário, deverá ser recolhido na Tesouraria da CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da notificação, sob pena de cobrança judicial. 

 

11.3 – Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto em 

desacordo com o estabelecido. 

 

11.4 – Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal n.º 

8.186/93. 

 

11.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei 

Federal n.º 8.186/93. 
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11.6 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

Cláusula Décima Segunda – Do Caso Fortuito Ou De Força Maior 

 

12.1 – Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada por atrasos ou eventuais prejuízos resultantes de “Caso 

Fortuito ou de Força Maior”. 

 

12.2 – Como procedimento para justificar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, estas se obrigam, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de tal ocorrência, a dar ciência, por escrito, à outra parte, da 

existência da força maior ou caso fortuito, apresentando as necessárias comprovações. 

 

12.2.1 – A parte notificada terá o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data de recebimento da notificação da outra 

parte, para considerar justificada ou não a alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior. 

 

12.3 – Nas hipóteses em que o caso fortuito ou a força maior forem aceitos, poderão ser prorrogados os demais 

prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes aplicando 

quaisquer multas. 

 

Cláusula Décima Terceira – Da Dotação Orçamentária 

 

Os recursos destinados ao pagamento decorrente do objeto da presente contratação correrão à conta das dotações 

orçamentárias do exercicio de 2022. 

 

Cláusula Décima Quarta – Do Foro 

 

As partes elegem o foro da comarca de Aiuruoca Minas Gerias, renunciando expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma. 

 

Passa Vinte, _____ de ____________________ de 2022 

 

 

 

___________________________________ 

Bruna Lucia Marques 

Chefe de Gabinete. 

 

 

___________________________________ 

Caroline da Silva Simões 

Diretora do Departamento Municipal de Educação 

 

 

__________________________________ 

Alan Miranda da Fonseca 

Diretor do Departamento Municipal de Obras 
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_______________________________________ 

Fábio Eulalio 

Diretor do Departamento Municipal de Assistência Social 

 

 

____________________________________ 

Ismael Gomes Filho 

Diretor do Departamento Municipal de Esporte 

 

 

______________________________________ 

Ronaldo Carvalho de Oliveira 

Diretor do Departamento Municipal Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 

 

_____________________________ 

Contratada 

 

 

 

 

Testemunhas: 

___________________________                 ________________________________ 

NOME:                                                                  NOME 
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ANEXO X - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2022 

PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 27/2022 

 

Aos     dias do mês        de 2022, no setor de Licitações, situado na  Praça Major Francisco Cândico Alves, 150, 

Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.338-210/0001-50, neste ato representado pelos Diretores 

dos Departamentos da Prefeitura de Passa Vinte, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09 de junho de 1994 e pela Lei 10.520/02, em face 

da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022, por 

deliberação da Pregoeira e equipe de apoio, homologada as folhas do Processo nº 146/2022 

 

 

RESOLVE: 

 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para aquisição de televisores e celulares, conforme especificações do 

Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela 

empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste 

ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta 

foi classificada em XX lugar no certame 

 

01 - Do Objeto 

 

Registrar  a contração de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI), conforme normas e condições definidas neste ato Edital e em seus anexos. 

 

02 - Da Validade do Registro de Preços 

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. 

 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo 

de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta 

ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas. 

 

III - Ocorrendo qualquer das hipótese previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram 

impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas 

detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 

03 -  Da Utilização da Ata de Registro de Preços 

 

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os 

departamentos da Prefeitura Municipal de Passa Vinte. 

 

04 – Dos Valores 

I - Os valores ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos 

seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 27/2022 

 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto nº Decreto Municipal 

N.º 328, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 que institui o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e 
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condições constantes do Edital de Pregão nº 27/2022 que a precedeu e integra o presente instrumento de 

compromisso. 

 

III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o preço definido após a fase de lances, no Pregão nº 

27/2022 pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram. 

 

05 - Do Local e Prazo de Entrega 

I - O objeto licitado deverá ser entregue dentro do Município de Passa Vinte, no local indicado na Autorização de 

Fornecimento. 

 

II - Prazo de entrega: até 05 ( cinco ) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento. A entrega 

deverá ocorrer nos locais indicados nas Autorizações de Fornecimento. 

 

III - O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada. As Autorizações de Fornecimento serão emitidas de 

acordo com a necessidade do Municipio. As aquisições serão para atender a necessidades municipais,  os projetos 

em andamento e as Secretarias. 

 

06 – Das Obrigações da Contratante: 

 

6.1 - A contratante obriga-se a:  

 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência (ou no edital e seus anexos);  

 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos/serviços prestados 

provisoriamente com as especificações constantes deste termo de referência/edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo;  

 

c) Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido/serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado;  

 

e) Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no 

prazo e forma estabelecidos neste termo de referência.  

 

f) Fornecer à contratada a relação de servidores e unidades autorizadas a acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato e atestar os relatórios de visita, quando necessário.  

 

g) A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto do fornecimento/serviço, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6.2 – Das  obrigaçações da Contratada: 

 

6.2.1 -  Executar o objeto deste nas condições estabelecidas, respeitando os prazos fixados;  

 

6.2.2 - Providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a correção das deficiências apontadas pelo PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PASSA VINTE com respeito à execução do objeto;  



  

 

________________                                                                                                                     ________________                                                                
   Visto Pregoeiro                                                                                                                      Visto Jurídico                                                                                                                                                                                                                            

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG 

CNPJ 18.338.210/0001-50 

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201 

 

P
á
g
in

a
6
5
 

 

6.2.3 - Entregar os produtos objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos 

fixados;  

 

6.2.4 - Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, aqueles 

que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste 

Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;  

 

6.2.5 - Cumprir todas as condições e prazos fixados no edital ou outros que venham a ser fixados pelo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE, assim como observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir 

a legislação aplicável e favorecer e garantir a qualidade do objeto;  

 

6.2.6 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto durante toda a sua 

vigência, a pedido do PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE;  

  

6.2.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.2.8 -  Não transferir ou ceder o o objeto do presente edital a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 

consentimento da ADMINISTRAÇÃO. 

 

07 - Do Pagamento 

I - Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, desde que a Nota Fiscal seja devidamente atestada e vistada pela unidade 

solicitante; 

 

II - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, será devolvida à licitante 

vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Passa Vinte e o pagamento ficará pendente até que 

aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

Prefeitura. 

 

08 - Das Penalidades 

I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas 

para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades 

enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 

8.883/94, ao critério da Administração. 

 

II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as autorizações de fornecimento, dentro do prazo 

estipulado, contados da sua emissão, bem como a inexecução parcial  da Ata de Fornecimento o, poderá implicar 

na aplicação da multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), até o 30º (trigésimo) dia, aplicada sobre o valor 

total da Autorização de Fornecimento. 

 

III - Pela inexecução total do objeto contratado, a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, 

multa de 6% (seis por cento), aplicada sobre o valor total das autorizações de fornecimento. 

a) - Para efeito do disposto no item III, a inexecução parcial ou o descumprimento dos termos, prazos e condições 

estabelecidos na Licitação a partir do 39° (trigésimo primeiro) dia configurará hipótese de inexecução total do 

objeto, ensejando a aplicação cumulativa das penalidades respectivas. 

 

IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da 

ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei. 
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09 - Dos Reajustamentos de Preços 

 

I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao 

§ 1º do art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer 

reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para 

apresentação das propostas indicada no preâmbulo do Edital do Pregão nº 12/2022 o qual integra a presente Ata 

de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro 

de preços. 

 

II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 

superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

10 - Das Condições de Recebimento do Objeto da Ata de Registro de Preços 

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, 

II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 

11- Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

I - Pela Administração, quando: 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) a detentora não atender qualquer Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

c) a detentora der causa a rescisão administrativa de ATA DE REGISTRO DE PREÇO decorrente de registro de 

preços, a critério da Administração; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de ATA DE REGISTRO DE PREÇO decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

 

1.1 - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente 

ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 

presente Ata de Registro de Preços; 

 

1.2 - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 

publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da publicação. 

 

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir 

as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94. 

 

2.1  - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

12 - Da Autorização de Fornecimento 

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelos responsáveis 

de cada setor. 
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13 - Das Disposições Finais 

I - Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 27/2022 e as propostas das empresas classificadas no certame 

supranumerado. 

 

II - Fica eleito o foro da comarca de Aiuruoca, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata. 

 

III - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 

princípios gerais de Direito. 

 

Passa Vinte,    de           2022. 

 

 

___________________________________ 

Bruna Lucia Marques 

Chefe de Gabinete. 

 

 

___________________________________ 

Caroline da Silva Simões 

Diretora do Departamento Municipal de Educação 

 

 

__________________________________ 

Alan Miranda da Fonseca 

Diretor do Departamento Municipal de Obras 

 

 

_______________________________________ 

Fábio Eulalio 

Diretor do Departamento Municipal de Assistência Social 

 

 

____________________________________ 

Ismael Gomes Filho 

Diretor do Departamento Municipal de Esporte 

 

 

______________________________________ 

Ronaldo Carvalho de Oliveira 

Diretor do Departamento Municipal Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
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___________________________________ 

Empresa XXXXXXXXXXXXXX 

 

Testemunhas: 

______________________________                 ________________________________ 

NOME:                                                                      NOME: 

CPF:                                                                            CPF:  


