
EDITAL   DE     PREGÃO PRESENCIAL   133  /2016
PROCESSO     DE     REGISTRO     DE     PREÇOS   065  /2016

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS-MG, através da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano,  Secretaria  Municipal  de  Esporte  Lazer  e  Turismo,  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Comunicação  Institucional,  Gabinete  do Prefeito  e  Secretaria  Municipal  de Assistência  e  Desenvolvimento Social,  mediante o
Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n.º 13.429 de 19 de agosto de 2016, Sr. Anderson José Guimarães Viana, torna público,
para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação do tipo  MENOR PREÇO na modalidade PREGÃO, a fim de
selecionar proposta para Registro de Preços objetivando a aquisição dos objetos enunciados no Anexo I deste edital.

O edital encontra-se à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 05  de janeiro  de 2017, na
Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro.
A abertura da sessão será às 09:00 horas, do dia 05/01/2017, na Sala de Licitações, 3º andar do edifício-sede da Prefeitura,
quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes e, após, serão
recebidos os envelopes de proposta e documentação, relativos à licitação.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente à  Lei Federal 8.666/93 com  suas
alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal n.º 3.578/03, e o Decreto Municipal 7.964/15 e demais normas e condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.

No presente processo, é garantido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que
participarem do certame tratamento diferenciado e simplificado, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar 123/2006 com suas
alterações posteriores e Lei Municipal 5.142/2011, desde que preenchido e apresentados o modelo constante do Anexo V deste
Edital (Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual) e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o artigo 8º da
Instrução Normativa 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

I   –   DO     OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de sociedade(s) e/ou empresário(s) para FORNECIMENTO     DE   MATERIAL DE
LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

1.2 – Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação do objeto do certame, proposta comercial;
b) Anexo II – Minuta de Contrato de Expectativa de Fornecimento;
c) Anexo III – Declarações conjuntas, sendo: 

c.1) Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93;
c.2) Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos; 
c.3) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem

como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na execução do objeto licitado;
d) Anexo IV – Modelo de Procuração;
e) Anexo V –  Declaração  de  Enquadramento  em  Regime  de  Tributação  de  Microempresa,  Empresa  de  Pequeno  Porte  ou
Microempreendedor Individual;
f) Anexo VI –  Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelecidos no
instrumento convocatório.

II   –   DA     IMPUGNAÇÃO     DO     ATO     CONVOCATÓRIO

2.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o presente ato convocatório.

2.2 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão publicadas as alterações decorrentes e, caso necessário, designar-
se-á nova data para apresentação das propostas.

 
2.3 – As solicitações de esclarecimentos, providências e impugnações deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizadas na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na
Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.
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III   –   DA     PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste pregão as sociedades e/ou empresários:

3.1.1 – estabelecidos(as) no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e anexos;

3.2 – Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 2 (dois) envelopes devidamente
fechados, contendo no envelope n.º 1 sua proposta comercial, conforme solicitado na cláusula V deste edital, e no envelope n.º 2 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada na cláusula VII deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte
externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

Envelope n.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Razão Social e inscrição no CNPJ
Processo de Registro de Preços n.º 065/2016

Pregão n.º 133/2016 (PRC) n.º 0966/16

Envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Razão social e inscrição no CNPJ
Processo de Registro de Preços n.º 065/2016

Pregão n.º 133/2016 (PRC) n.º 0966/16

3.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades e/ou empresários:

3.3.1 –  em recuperação extrajudicial, judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;

3.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta tenham sido declarados
inidôneos;

3.3.3 – estrangeiros(as) que não funcionam no país.

3.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á
às penalidades cabíveis.

3.5 – O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente publicadas da mesma forma que o original,
devendo as sociedades e/ou empresários interessados acompanhar, via internet pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/, todo
o trâmite licitatório até a data de abertura do certame.

3.6 – A Sessão de Licitação será composta de 3 (três) fases preclusivas: 

a) Representação/Credenciamento; 
b) Julgamento das Propostas; e
c) Habilitação. 

OBS.:     O     licitante     que     não     cumprir     com     as     exigências     de     cada     uma     das     fases     ficará     impedido     de     participar     da     fase     seguinte.

IV   –   DA     REPRESENTAÇÃO     E     DO     CREDENCIAMENTO

4.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro Oficial por um representante que, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado,
devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente;
não serão aceitos credenciamentos por remessa postal ou outro.

4.1.1 – Aberta a sessão, estando presente o sócio-administrador, dirigente da sociedade ou empresário individual, deverá este
apresentar cópia do respectivo contrato social, estatuto ou requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes
para assumir obrigações decorrentes de tal investidura sob pena de não credenciamento.

4.1.2 – Estando presentes representantes das sociedades e/ou empresários proponentes, deverão estes estar devidamente
documentados por instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração com firma reconhecida e poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente conforme
modelo constante do Anexo IV.

4.2 –  No caso de apresentação de instrumento de procuração, deverá ser apresentado também cópia do Requerimento de
Empresário, Estatuto ou Contrato Social do licitante.

4.3 – No caso de apresentação de instrumento público de procuração em nome da pessoa jurídica (licitante), fica dispensada a
apresentação de cópia do requerimento de empresário, estatuto ou contrato social da sociedade e/ou empresário para fins de
credenciamento.
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4.4 – O proponente deverá apresentar declaração dando ciência que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nos termos do
art. 4º, inc. VII, da Lei 10.520/2002, conforme modelo constante no Anexo VI.

4.5 – Os documentos apresentados para credenciamento deverão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou
pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

4.6 – As sociedades e/ou empresários que não atenderem as condições previstas nesta cláusula não estarão credenciados para o
presente certame.

V   –   DA     PROPOSTA     COMERCIAL   (  ENVELOPE     N.º     1)

5.1 –  O envelope n.º 01 –  PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de
desclassificação do licitante, o seguinte:

a) Proposta original devidamente preenchida contendo o código de validação de acordo com o arquivo de dados fornecido pela
Prefeitura de Pará de Minas. A licitante participante deverá trazer um pen-drive para a gravação dos arquivos, que será devolvido
após validação da proposta;
   a.1) A proposta original com o código de validação deverá ser impressa somente uma vez, e em nome do licitante participante,
sob pena do não reconhecimento do código no Sistema da Prefeitura de Pará de Minas e consequente desclassificação; 
b) A proposta deverá ser apresentada em papel impresso e no pen-drive;
c) Os preços cotados pelos licitantes deverão possuir, no máximo, 02 (duas) casas decimais;
d) Caso sejam cotados preços com 03 (três) ou mais casas decimais, estas serão desconsideradas sem que haja qualquer
arredondamento, a maior ou a menor; 
e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
f) A marca dos itens cotados, sob pena de desclassificação.

5.2 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao Pregoeiro Oficial, antes da abertura do
respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro Oficial.

5.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.4 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída
nos preços, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

VI   –   DO     JULGAMENTO     DAS     PROPOSTAS

6.1 – A abertura dos envelopes obedecerá ao rito ordinário previsto na Lei Federal n.º 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal
n.º 8.666/93, bem ainda o Decreto Municipal n.º 3.578/03 e demais normas e condições estabelecidas neste edital.

6.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO.

6.3 – Aos licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e às licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às
autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a oportunidade de oferecerem lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4.º da
Lei Federal 10.520/02.

6.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes da
Cláusula XVII deste edital.

6.5 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO
POR ITEM.

6.6 – O Pregoeiro Oficial examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pelo primeiro classificado, conforme
definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

6.7 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com
base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão.

6.8 –  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o
objeto pelo Pregoeiro Oficial.

6.9 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro Oficial examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias,
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sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta licitação.

6.10 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro  Oficial e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as
assinaturas dos membros da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6.11 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será
desclassificada.

6.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

6.13 – A desistência pelo licitante de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro Oficial, implicará na exclusão
daquele da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das
propostas.

6.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação.

6.15 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedor individual. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.

VII   –   DA     DOCUMENTAÇÃO     (ENVELOPE     N.º     2)

7.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, conforme ANEXO III;
b) Declaração da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC),
para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública;
c) Declaração constante do ANEXO III, devidamente assinada, atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital
e seus anexos;
d) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como
quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado, conforme ANEXO III;
e) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente registrado em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
f) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
g) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;
i)  Prova de regularidade relativa  à Seguridade Social  e ao Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço (FGTS),  demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
(redação dada pela Lei Federal nº 12.440/2011);
k) Alvará de Licença Sanitária ou documento equivalente que comprove situação ativa, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal
ou órgão de competência, do Fornecedor (distribuidor), para os itens: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 54, 55, 56, 57, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79,  80, 81, 82, 87, 88, 95, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134;
l) Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE - expedida pela ANVISA/MS, do distribuidor, para os itens 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 54, 55, 57, 65, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 131,
132, 133 e 134 em situação válida e ativa, sendo viável emissão de consulta da base de dados da ANVISA, onde consta a situação,
não sendo necessário apresentar cópia de publicação DOU;
m) Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE - expedida pela ANVISA/MS, do fabricante, para os itens 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 54, 55, 57, 65, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 131,
132, 133 e 134 em situação válida e ativa, sendo viável emissão de consulta da base de dados da ANVISA, onde consta a situação,
não sendo necessário apresentar cópia de publicação do DOU;
n) Notificação ou Cadastramento na ANVISA, referente aos itens: 2, 7, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 37, 40, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 133 e 134. Caso o licitante alegue isenção de cadastro e/ou notificação do produto, o documento deve ser emitido
em nome do fornecedor (distribuidor) ou fabricante pela ANVISA/MS, referenciando o produto;
o) Registro do produto no Ministério da Saúde, referente aos itens: 1, 5, 12, 27, 31, 36, 38, 54, 65, 68, 71, 78, 87, 131 e 132 em
situação válida, sendo viável emissão de consulta da base de dados da ANVISA, onde consta a situação, não sendo necessário
apresentar cópia de publicação do DOU. Caso o licitante alegue isenção de registro do produto, o documento deve ser emitido em
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nome do fornecedor (distribuidor) pela ANVISA/MS, referenciando o produto.

7.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

7.2.1 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas pelo Pregoeiro
Oficial e pelos membros da equipe de apoio.

7.3 – O CRC do Município de Pará de Minas, devidamente atualizado, substituirá todos os documentos relacionados no item 7.1,
com exceção daqueles referidos nas alíneas “a”, “c”, “d”, “k”, “l”, “m” “n” e “o”.

7.4 – O CRC emitido por outro órgão ou entidade pública substituirá apenas o documento relacionado na alínea “f” do item 7.1.

7.5 – Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua emissão, exceto para os constantes das alíneas “e”, “f” e “g” do item 7.1.

7.6 – As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual deverão apresentar toda documentação
exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresa de pequeno porte e
microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
Pregoeiro Oficial, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.8 – A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em
lei. 

7.9 – Havendo erro material no conteúdo das declarações constantes do modelo do Anexo III, o representante legal ou procurador
do licitante, desde que presente no ato de habilitação, poderá rerratificar  o teor e a veracidade das informações inseridas nas
referidas declarações apresentadas.

Obs.: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão observar o seguinte:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em
nome da matriz e da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

VIII   –   DOS     RECURSOS

8.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
dado o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

8.2 –  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro Oficial ao vencedor.

8.3 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro Oficial não terá efeito suspensivo.

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Diretoria de Compras e Contratos da
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro – Pará de Minas – MG.

8.6 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizados  na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura de Pará de Minas,  situada na Praça
Afonso Pena, n.° 30, Centro.
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IX   –   DA     ADJUDICAÇÃO     E     DA     HOMOLOGAÇÃO

9.1 –  Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro Oficial adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade
competente homologar o procedimento licitatório.

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

X   –   DA     ATA     E     VALIDADE     DO     REGISTRO     DE     PREÇOS

10.1 –  Efetivado o presente processo licitatório, será lavrado documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com os
preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, antecedente ao contrato de expectativa de
fornecimento destinado a subsidiar o Sistema de Controle de Registro de Preços, a qual conterá número de ordem em série anual,
número do Pregão e do Processo administrativo respectivo, órgão e/ou unidades integrantes do registro, qualificação do detentor do
preço registrado ou de seu representante legal devidamente comprovado, preços ofertados pelo adjudicatário, prazos e condições
de entrega pactuados, a qual terá validade durante o exercício de 2017, após sua publicação.

10.2 – A  Ata de Registro de Preços será lavrada em 01 (uma) via, devendo ser juntada ao processo que lhe deu origem.

10.3 – A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração direta e autárquica do Município.

XI   –   DAS     CONDIÇÕES     CONTRATUAIS

11.1 – Lavrada a Ata de Registro de Preços respectiva, o licitante vencedor e o Município de Pará de Minas celebrarão contrato de
expectativa de fornecimento do objeto, nos moldes da minuta constante do Anexo II deste edital, quando assim a lei o exigir.

11.2 – Se o licitante vencedor não comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias, após regularmente convocado para receber a nota
de empenho ou assinar o contrato, ensejará a aplicação da multa prevista na Cláusula XVII deste edital.

11.3 – Não assinando o licitante vencedor a nota de empenho ou o contrato no prazo estabelecido no item anterior, reservar-se-á ao
Município de Pará de Minas o direito de convocar os licitantes remanescentes, aplicando-se o disposto no Art.4º inciso XXIII da Lei
Federal 10.520/02.

11.4 – Até a assinatura do contrato, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se o Município de Pará de Minas
tomar conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

11.5 – Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fato referido no item anterior, o Município de Pará de
Minas poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, de acordo com as disposições da Lei
Federal n.º 10.520/2002.

11.6 – O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º
8.666/93.

11.7 – A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a
incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e
com o consentimento prévio e por escrito do Município de Pará de Minas e desde que não afete a boa execução do contrato.

XII   –   DA     FISCALIZAÇÃO

12.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidores lotados na(s) secretaria(s) requisitante(s), exercerá a fiscalização do
contrato  e  registrará  todas  as ocorrências e  as deficiências verificadas em relatório,  cuja  cópia  será encaminhada à licitante
vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, o que em nada restringe a responsabilidade única,
integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne à execução do objeto do contrato.

XIII   –   DA     ENTREGA

13.1 – As mercadorias deverão ser entregues parceladamente, durante o exercício de 2017, nos endereços e horários indicados
no cronograma a ser fornecido pelas secretarias requisitantes, sendo que cada entrega deverá ser feita no prazo máximo de 10
(dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme a necessidade.

13.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no §1º do
artigo 57 da Lei Federal de Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7.964/2015, notadamente o art. 15.

XIV   –   DO     REEQUILÍBRIO     ECONÔMICO-FINANCEIRO
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14.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.

14.1.1 –  As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou
previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

XV   –   DA     DOTAÇÃO     ORÇAMENTÁRIA

15.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

(0023) - 02.01.06.181.0017.2.005-3.3.90.30-0024
(0026) - 02.01.06.181.0017.2.006-3.3.90.30-0027
(0030) - 02.01.06.181.0017.2.007-3.3.90.30-0031
(0056) - 02.03.04.122.0001.2.014-3.3.90.30-0056
(0084) - 02.04.04.122.0001.2.023-3.3.90.30-0084
(0098) - 02.04.15.452.0042.2.025-3.3.90.30-0097
(0104) - 02.04.15.453.0045.2.026-3.3.90.30-0104
(0146) - 02.07.12.122.0001.2.033-3.3.90.30-0147
(0161) - 02.07.12.122.0012.2.039-3.3.90.30-0162
(0227) - 02.07.12.361.0029.2.065-3.3.90.30-0222
(0288) - 02.07.12.365.0033.2.080-3.3.90.30-0282
(0294) - 02.07.12.365.0033.2.081-3.3.90.30-0288
(0634) - 02.09.10.301.0022.2.192-3.3.90.30-0467
(0904) - 02.09.10.305.0027.2.196-3.3.90.30-0554
(0939) - 02.10.08.122.0001.2.119-3.3.90.30-0588
(2002) - 02.12.08.122.0001.2.352-3.3.90.30-0641
(2032) - 02.12.08.244.0021.2.135-3.3.90.30-0665
(2041) - 02.12.08.244.0021.2.135-4.4.90.52-0674
(2048) - 02.12.08.244.0021.2.354-3.3.90.30-0687
(2101) - 02.13.04.122.0001.2.143-3.3.90.30-0713
(2118) - 02.14.04.122.0001.2.152-3.3.90.30-0730
(2179) - 02.16.04.122.0001.2.171-3.3.90.30-0791
(2255) - 02.19.04.122.0001.2.178-3.3.90.30-0872

XVI   –   DO     PAGAMENTO

16.1 –  Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, conforme Ordem de
Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

16.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor deverá fazer constar na nota fiscal
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

16.3 – A(s)  nota(s)  fiscal(is)  correspondente(s)  deverá(ão)  ser  entregue(s)  pelo  licitante  vencedor  diretamente  aos  servidores
lotados na(s) secretaria(s) requisitantes que somente atestarão a entrega do objeto e liberarão a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) para
pagamento, quando cumpridas pelo licitante vencedor todas as condições pactuadas.

16.4 – Havendo  erro  na(s)  nota(s)  fiscal(is)  ou  circunstância(s)  que  impeça(m)  a  liquidação  da  despesa,  aquela(s)  será(ão)
devolvida(s) ao licitante vencedor pela(s) secretaria(s) requisitante(s) e o pagamento ficará pendente até que aquele 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 o Município de Pará de Minas.

16.5 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por
meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S/A.

16.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a licitante vencedora
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por
cento) ao ano, calculada pro rata die.

XVII   –   DAS     SANÇÕES

17.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante
vencedor conforme a seguir:
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17.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

17.1.2 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de
licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

17.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

17.1.4 – advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
Administração Pública Municipal.

17.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02
e Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública
Municipal.

17.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

17.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em
favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma
da lei.

17.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

17.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

17.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.
 

XVIII   –   DOS     DIREITOS     E     DAS     OBRIGAÇÕES     DAS     PARTES

18.1 – Dos direitos e das obrigações do Município:

18.1.1 – O Município obriga-se a efetuar o pagamento após a apresentação da nota fiscal por parte do licitante vencedor, aceitação
e atesto do responsável pelo recebimento do objeto e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e
neste edital. 

18.1.2 – O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o edital e com os
instrumentos que o integram, podendo rescindir o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

18.1.3 – O Município obriga-se a comunicar ao licitante vencedor, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do objeto, fixando prazo para sua correção.

18.2 – Dos direitos e das obrigações do licitante vencedor:

18.2.1 – O licitante vencedor obriga-se a fornecer, integralmente, o objeto em conformidade com as regras estipuladas neste
instrumento.

18.2.2 –  O licitante vencedor é obrigado a substituir, de imediato e às suas expensas, mercadorias em que se verificarem
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irregularidades.

18.2.3 – O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.2.4 – O licitante vencedor fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento da execução do objeto,
inclusive encargos trabalhistas previdenciárias, fiscais e comerciais.

18.2.5 – O licitante vencedor, quando da entrega, deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto.

18.2.6 – É vedado acréscimo nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.

XIX   –   DAS     DISPOSIÇÕES     FINAIS

19.1 – O Município de Pará de Minas poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência
desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que
motivado o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

a) venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

19.2 – O Município de Pará de Minas poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro Oficial e até a entrega da nota de empenho
ou assinatura do instrumento contratual, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista
o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato
ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante.

19.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.4 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal 8.666/93.

19.5 – A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem
como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade 
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de Pará de Minas comunicará
os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

19.7 – É facultada ao Pregoeiro Oficial ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar
no ato da sessão pública.

19.8 – As questões decorrentes da execução deste edital que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da Comarca de Pará de Minas – MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.9 – Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Diretoria de Compras e Contratos, situada na Praça Afonso Pena, n.º
30, Centro, na cidade de Pará de Minas – MG e pelo site http://www.parademinas.mg.gov.br/.

19.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital deverá ser
encaminhado por escrito ao Pregoeiro Oficial, através da Diretoria de Compras e Contratos, até 2 (dois) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas.

19.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

19.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro Oficial, com observância da legislação regedora, em especial a Lei
Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93.

Pará de Minas, 19 de dezembro de 2016.
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Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial

Valéria Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Cléber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Everardo Jeunon Diniz
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Rafaela Lúcia Martins de Oliveira
Secretária Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e

Meio Ambiente

Ana Carla Oliveira Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Roger Dupin Moreira
Secretário Municipal de Esporte Lazer e Turismo

Luciano Almeida Melo Pereira
Secretário Municipal de Cultura e Comunicação Institucional

Daniel Fioravante Barbosa
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Luciana de Freitas Lemos
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO N.º 133/2016 – PRC 0966/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2016

1) Objeto: FORNECIMENTO   DE   MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, conforme descrição constante do Anexo
I do edital.

2) Critérios de aceitação do objeto a ser adquirido e prazo de execução: 

2.1 – As mercadorias deverão ser entregues parceladamente, durante o exercício de 2017, nos endereços e horários indicados no
cronograma a ser fornecido pelas secretarias requisitantes, sendo que cada entrega deverá ser feita no prazo máximo de 10 (dez)
dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme a necessidade.

2.2 –  O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no §1º do
artigo 57 da Lei Federal de Licitações. observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7.964/2015, notadamente o art. 15.

2.3 –  O Município de Pará de Minas - MG reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações
descritas no anexo I, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

3) Procedimento de Fiscalização:

3.1 – O objeto será fiscalizado na sua entrega pelos servidores lotados na(s) secretaria(s) requisitante(s), que registrará todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas. 

3.1.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne à execução do objeto.

4) Penalidades Aplicáveis:
 
4.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante
vencedor conforme a seguir:

4.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

4.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de licitação
e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

4.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo e de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciada for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

4.1.4 –  advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
Administração Pública Municipal.

4.2 – A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02 e
Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública
Municipal.

4.3 –  A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal  de
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Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

4.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor
do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

4.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

4.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

4.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

5) Cronograma Físico-Financeiro de desembolso:

5.1 –  Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, conforme Ordem de
Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

Pará de Minas, 19 de dezembro de 2016.

Valéria Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Cléber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Everardo Jeunon Diniz
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Rafaela Lúcia Martins de Oliveira
Secretária Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Ana Carla Oliveira Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Roger Dupin Moreira
Secretário Municipal de Esporte Lazer e Turismo

Luciano Almeida Melo Pereira
Secretário Municipal de Cultura e Comunicação Institucional

Daniel Fioravante Barbosa
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO III

PREGÃO N.º 133/2016 – PRC 0966/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2016

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º __________________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _________________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para os devidos fins e
sob as penas da lei, que: 

1) De acordo com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, não emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;

(  ) Ressalva:     emprega     menor,   à   partir     de   14 (  quatorze)     anos,     na     condição     de     aprendiz.

2) Recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem pleno conhecimento de todos os seus termos,
condições e exigências, aceitando-as em sua integralidade; 

3) Estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como, quaisquer outras despesas
diretas e indiretas incidentes sobre a execução do objeto licitado.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)

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

ANEXO IV
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PREGÃO N.º 133/2016 – PRC 0966/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2016

PROCURAÇÃO

Por este instrumento, o(a) empresário individual e/ou sociedade empresária
___________________________________________, estabelecido(a) na ___________________________________, bairro
__________________, na cidade de ________________________, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º _____________________,
outorga poderes a ______________________________, portador(a) do documento de Identidade n.º _______________________,
e CPF n.º _______________________, para representá-lo(a) no Pregão Presencial em epígrafe do Município de Pará de Minas,
podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame em nome do mandante, notadamente: formular ofertas,
inclusive lances verbais, assinar os documentos da licitação, negociar preços, interpor recursos e impugnações, ou
renunciar ao direito de propô-los.

________________________, _____ de ____ /2016

_________________________________________
(assinatura, nome e CPF do mandante) 

Obs.:     A     firma     do     mandante     deve     ser     reconhecida     em     cartório.

ANEXO V
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PREGÃO N.º 133/2016 – PRC 0966/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2016

______________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
__________________________, estabelecido (a) na __________________________________, bairro _____________________,
na cidade de ____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º
_____________________, DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade
de pregão, que está sob o regime de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, para efeito do
disposto na Lei Complementar nº 123/2006 com suas alterações posteriores e Lei Municipal nº 5.142/2011.

_____ / _____ / _______

_________________________________________
(representante legal) 

ANEXO VI
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PREGÃO N.º 133/2016 – PRC 0966/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2016

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º ___________________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório, em atendimento ao disposto no art. 4º,
VII da Lei nº 10.520/02.

__________________________, _____/_______________/______. 
     (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)
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MINUTA DE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º.../2016 
PREGÃO N.º 133/2016

PROCESSO (PRC) N.º 966/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede administrativa localizada na Praça
Afonso Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-85, neste ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20, e pelo Sr.
Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no CNPJ sob o nº ........., 
neste ato representada pelo Sr. ......., portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n.º
10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se ao FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, conforme descrição
constante no Anexo I deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 –  Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, conforme Ordem de
Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

3.2  –  Para  a  execução  do  pagamento  de  que  trata  o  item  anterior  a  CONTRATADA  deverá  fazer  constar  na  nota  fiscal
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

3.3 –  A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente ao(s) servidor(es)
lotado(s) na(s) Secretaria(s) Municipal(ais) requisitante(s), que somente atestará(ão) a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) e liberará(ão)
a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.4 –  Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão)
devolvida(s) à CONTRATADA pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) requisitante(s) e o(s) pagamento(s) ficará(ão) pendente(s)  até
que aquele 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 o Município de Pará de Minas.

3.5 – O Município de Pará de Minas efetuará o(s) pagamento(s) quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por
meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S.A.

3.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração
Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano,
calculada pro-rata die.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O  valor  pactuado  poderá  ser  revisto  mediante  solicitação  da  CONTRATADA com  vistas  à  manutenção  do  equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

4.3 – Os preços pactuados poderão ser  reajustados anualmente,  considerando a variação do IGPM ocorrida entre  o mês de
assinatura do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do reajuste,  nos termos da legislação de
regência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
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(0023) - 02.01.06.181.0017.2.005-3.3.90.30-0024
(0026) - 02.01.06.181.0017.2.006-3.3.90.30-0027
(0030) - 02.01.06.181.0017.2.007-3.3.90.30-0031
(0056) - 02.03.04.122.0001.2.014-3.3.90.30-0056
(0084) - 02.04.04.122.0001.2.023-3.3.90.30-0084
(0098) - 02.04.15.452.0042.2.025-3.3.90.30-0097
(0104) - 02.04.15.453.0045.2.026-3.3.90.30-0104
(0146) - 02.07.12.122.0001.2.033-3.3.90.30-0147
(0161) - 02.07.12.122.0012.2.039-3.3.90.30-0162
(0227) - 02.07.12.361.0029.2.065-3.3.90.30-0222
(0288) - 02.07.12.365.0033.2.080-3.3.90.30-0282
(0294) - 02.07.12.365.0033.2.081-3.3.90.30-0288
(0634) - 02.09.10.301.0022.2.192-3.3.90.30-0467
(0904) - 02.09.10.305.0027.2.196-3.3.90.30-0554
(0939) - 02.10.08.122.0001.2.119-3.3.90.30-0588
(2002) - 02.12.08.122.0001.2.352-3.3.90.30-0641
(2032) - 02.12.08.244.0021.2.135-3.3.90.30-0665
(2041) - 02.12.08.244.0021.2.135-4.4.90.52-0674
(2048) - 02.12.08.244.0021.2.354-3.3.90.30-0687
(2101) - 02.13.04.122.0001.2.143-3.3.90.30-0713
(2118) - 02.14.04.122.0001.2.152-3.3.90.30-0730
(2179) - 02.16.04.122.0001.2.171-3.3.90.30-0791
(2255) - 02.19.04.122.0001.2.178-3.3.90.30-0872

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na(s) Secretaria(s) Municipal(ais) requisitante(s), exercerá a
fiscalização do presente contrato,  e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório,  cuja cópia será
encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO

7.1 – As mercadorias deverão ser entregues parceladamente, durante o exercício de 2017, nos endereços e horários indicados no
cronograma a ser fornecido pelas secretarias requisitantes, sendo que cada entrega deverá ser feita no prazo máximo de 10 (dez)
dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme a necessidade.

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57
da Lei Federal de Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7964/15.

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com
o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3 – A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, mercadorias em que se verificarem irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do presente instrumento
após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento do objeto e emissão de nota fiscal por parte da
CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2  –  A  CONTRATADA obriga-se  a  cumprir  o  objeto  do  presente  ao  CONTRATANTE,  de  acordo  com  o   estipulado  neste
instrumento.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4 – A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do presente contrato, inclusive
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

8.5 – A CONTRATADA  deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da entrega, diretamente
nos locais a serem indicados pelas Secretarias Municipais Requisitantes.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei  Federal n.º
8.666/93.

9.2 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de
Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7964/15.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1  –  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará  penalidade(s)  à
CONTRATADA conforme a seguir:
10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) -  se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) -  se  deixar  de entregar documentação,  se apresentar  documentação falsa ou diversa da exigida no edital  e na legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) - se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) -  se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor 
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) -  se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento)
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2  –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal  suspensão temporária  de participar  de
licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar  com a Administração Pública e  descredenciamento do CRC Municipal,  se  credenciado for,  enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.4  –  advertência  por  escrito,  na  hipótese  de prática  de  atos  de  menor  complexidade  e  que não  resulte  prejuízo  para  a
Administração Pública Municipal.

10.2 – A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei
8.666/93  e  na  Lei  10520/02,  inclusive  a  responsabilização  da  CONTRATADA por  eventuais  perdas  e  danos  causados  à
Administração Pública Municipal.

10.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em
favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da
lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

10.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser
emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,
com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e
a ampla defesa quando esta: 
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a)  venha a ser atingida por protesto de título,  execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1 – A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital do Pregão n.º 133/2016, passando
este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como os Decretos Municipais n.º 3.578/03, e 7964/15 com suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais,  com exclusão de qualquer outro,  por mais
privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2016.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Cleber de Faria Silva
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

CONTRATANTE

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________
    
2) __________________________  
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                                ANEXO I                                     

                    MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO:  PRC 0966/16
LICITAÇÃO: PRG 133/16                                                     
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO DISCRIMINACAO                                       MARCA/MODELO         PRECO UNITARIO       PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================

   1  4250,0000 LITRO      31079   ALCOOL 70% - S                                                                                                               
                                   Alcool etilico 70%, liquido inflamavel 70GL.                                                                                 
                                   Acondicionado em frasco de 1 litro contendo em seu                                                                           
                                   rotulo numero de registro no Ministerio da                                                                                  
                                   Saude,dados do fabricante,nome do responsavel                                                                                
                                   tecnico, numero do lote e validade de produto.                                                                               
                                   Prazo de validade: no minimo 12 meses e data de                                                                              
                                   fabricacao nao superior a 60 dias contados                                                                                   
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                               
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

   2  1255,0000 LITRO      33440   ALCOOL 92,8 - S                                                                                                              
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

   3   449,0000 UNIDADE    310     ESCOVA DE ROUPAS                                                                                                             
                                   Plastica, pega confortavel, anatomica, textura                                                                               
                                   antiderrapante, cerdas macias.                                                                                               
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

   4   400,0000 UNIDADE    315     PA PARA LIXO                                                                                                                 
                                   Plastica, com cabo de 80 cm, reforcado                                                                                       
                                   plastificado com 90§ de angulo com a base.                                                                                   
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

   5  3381,0000 LITRO      1114    AGUA SANITARIA                                                                                                               
                                   agua sanitaria,  solucao de 2 a 2,5%,sem perfume,                                                                            
                                   ideal para higienizacao de frutas e legumes,                                                                                 
                                   acondicionada em embalagem de 01 litro. fabricante                                                                           
                                   autorizado pela vigilancia sanitaria ou orgao                                                                               
                                   competente. validade: minimo de 06 meses e data de                                                                           
                                   fabricacao nao superior a 30 dias, contados                                                                                 
                                   retroativamente da data da entrega do produto.                                                                               
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   6  4084,0000 UNIDADE    1115    BUCHA DE BANHO                                                                                                               
                                   esponja para banho, macia e colorida, medida                                                                                 
                                   aproximada 115x77mm, formato retangular, com                                                                                 
                                   aproximadamente 23mm de espessura,  com acao                                                                                 
                                   antibacteriana que combate a proliferacao de                                                                                 
                                   fungos e bacterias na esponja.                                                                                               
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   7  2953,0000 LITRO      1127    AMACIANTE DE ROUPAS                                                                                                          
                                   Composicao: Quaternario de amonio, pigmentos,                                                                                
                                   perfume, agua e anti espessante e outras                                                                                     
                                   substancias permitidas. Acondicionado em frasco                                                                              
                                   de no maximo 2 litros.Prazo de validade de no                                                                                
                                   minimo 12 meses e data de fabricacao nao superior                                                                            
                                   a 60 dias contados retroativamente da data de                                                                                
                                   entrega do produto.                                ___________________ _______________ _________________                     

   8  2822,0000 UNIDADE    1128    PANO DE PRATO                                                                                                                
                                   Estampado, felpudo, atoalhado, 100% algodao,                                                                                 
                                   medida minima 40x60cm, com acabamento nas bordas.  ___________________ _______________ _________________                     
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   9  2051,0000 UNIDADE    1158    LIMPA VIDRO                                                                                                                  
                                   Indicado para limpeza de superficies vitrificadas                                                                            
                                   e vidros. Principios ativos: alquilbenzeno                                                                                   
                                   sulfonato de sodio, coadjuvante, solventes,                                                                                  
                                   preservante, sequestrante, corante, perfume e                                                                                
                                   agua, embalagem 500 ml.                                                                                                      
                                   Prazo de validade:minima de 12 meses e data                                                                                  
                                   de fabricacao nao superior a 60 dias contados                                                                                
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  10  7197,0000 LITRO      1160    SABAO LIQUIDO P/ MAOS                                                                                                        
                                   Sabao comum para higiene das maos, suave, PH entre                                                                           
                                   7,0 a 8,0.Embalagem de no maximo 2 litros.                                                                                   
                                   Fragancia: Erva Doce.                                                                                                        
                                   Prazo de Validade: no minimo 12 meses e data de                                                                              
                                   fabricacao nao superior a 60 dias, contados                                                                                  
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                               
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  11    31,0000 UNIDADE    1163    ESPANADOR DE PENAS                                                                                                           
                                   espanador, com cabo de madeira encapado, medindo                                                                             
                                   aproximadamente 30 cm de comprimento.                                                                                        
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  12  3181,0000 GALAO      1186    HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)                                                                                               
                                   Indicado para desinfeccao de pisos e instalacoes                                                                             
                                   Hipoclorito de sodio, com concentracao 5 %.                                                                                  
                                   Composicao: NAOH <ou= 7,0 g/kg e NA2C. Liquido                                                                               
                                   amarelo com odor picante, acondicionado em                                                                                   
                                   embalagem de material resistente de 5 litros,                                                                                
                                   om validade especificada no rotulo do produto                                                                                
                                   Prazo de validade de no minimo 6 meses e data                                                                                
                                   de fabricacao nao superior a 60 dias, contados                                                                               
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                               
                                   (SMELTU)                                           ___________________ _______________ _________________                     

  13   430,0000 UNIDADE    1192    VASSOURA P/ VASO SANITARIO                                                                                                   
                                   Redonda, cerdas de nylon, cabo de plastico suporte                                                                           
                                   de plastico para acondicionar a vassoura.                                                                                    
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  14     2,0000 UNIDADE    1288    LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 15LTS                                                                                               
                                   Lixeira plastica com pedal e tampa de 15 litros.                                                                             
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  15  2988,0000 FARDO      1470    PAPEL HIGIENICO 30M10CM                                                                                                      
                                   Especial, macio, folha dupla, picotado, rolo                                                                                 
                                   30mx10cm, cor branca, nao reciclado, sem                                                                                     
                                   fragrancia, a base de fibras celulosicas naturais,                                                                           
                                   produto nao perecivel, a embalagem devera conter                                                                             
                                   marca do fabricante, dimensao, indicacao de nao                                                                              
                                   reciclavel, cor e lote do produto, fardo c/16                                                                                
                                   pacotes de 4 unidades                                                                                                        
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  16 15841,0000 LITRO      1831    DETERGENTE LIQUIDO                                                                                                           
                                   Neutro, biodegradavel, a base de tensoativos                                                                                 
                                   anionicos e nao ionicos, espessante, preservante e                                                                           
                                   outras substancias quimicas permitidas, PH entre                                                                             
                                   6,0 a 7,5. Acondicionado em embalagem de no                                                                                  
                                   maximo 2 litros. prazo de                                                                                                    
                                   validade de no minimo 12 meses e data de                                                                                     
                                   fabricacao nao superior a 60 dias, contados                                                                                  
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                               
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     
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  17  5857,0000 UNIDADE    2133    LIMPADOR MULTI USO                                                                                                           
                                   Instantaneo, para limpeza de cozinhas, banheiros,                                                                            
                                   pias, azulejos e esmaltados. Removedor de gorduras                                                                           
                                   em geral. Embalagem 500ml. Composicao: Linear                                                                                
                                   alquil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo nao                                                                            
                                   ionico, alcalinizante, sequestrante,                                                                                         
                                   solubilizante, eter glicolico, alcool, perfume e                                                                             
                                   agua. Prazo de validade minima de 12 meses e                                                                                 
                                   data de fabricacao nao superior a 60 dias,                                                                                   
                                   ontados retroativamente da data de entrega do                                                                                
                                   produto.                                                                                                                     
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  18  1941,0000 UNIDADE    2672    BUCHA DE COZINHA                                                                                                             
                                   Esponja para limpeza, dupla face, medida aproxima                                                                            
                                   da de 110x75x20mm, espuma verde e amarela.                                                                                   
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  19   527,0000 PACOTE     2860    PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA                                                                                                
                                   Pacote com 12 unidades em embalagem plastica.                                                                                
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  20  1126,0000 EMBALAGEM  2864    SAPONACEO EM PO                                                                                                              
                                   Embalagem com 300 grs., aroma de limao ou pinho,                                                                             
                                   com detergente, tensoativos biodegradaveis.                                                                                  
                                   validade de no minimo 12 meses e data de                                                                                     
                                   fabricacao nao superior a 60 dias, contados                                                                                  
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  21   116,0000 UNIDADE    3057    LUSTRA MOVEIS                                                                                                                
                                   Emulsao aquosa cremosa, perfumado, composto de                                                                               
                                   silicones, oleo mineral, espessante, preservante,                                                                            
                                   fragrancia e agua. Embalado em frasco plastico                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  22  2894,0000 LITRO      3058    CERA LIQUIDA                                                                                                                 
                                   Principio ativo carnauba, para piso, composicao                                                                              
                                   basica parafina, emulsificante, conservante,                                                                                 
                                   agua, incolor, brilho instantaneo, acondicionado                                                                             
                                   em embalagem de no maximo 2 litros. Prazo de                                                                                 
                                   validade de no minimo 12 meses e data de                                                                                     
                                   fabricacao nao superior a 60 dias, contados                                                                                  
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  23   110,0000 UNIDADE    3759    LIMPA ALUMINIO                                                                                                               
                                   EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS                                                                                 
                                   ANIONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,                                                                                        
                                   SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTE E VEICULO                                                                                 
                                   AQUOSO                                             ___________________ _______________ _________________                     

  24     2,0000 UNIDADE    3768    OLEO DE PEROBA                                                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  25  2474,0000 UNIDADE    5008    SABAO EM BARRA 200G                                                                                                          
                                   Tipo glicerinado, tablete com 200 gramas.                                                                                    
                                   Podendo ser entregue em embalagem/pacote contendo                                                                            
                                   05 unidades.                                                                                                                
                                   testado dermatologicamente.                        ___________________ _______________ _________________                     

  26   490,0000 QUILO      5052    SABAO EM PO                                                                                                                  
                                   Na cor azul, a base de tensoativos anionicos,                                                                                
                                   alcalinizantes, BRANQUEADOR OPTICO, perfume, sais                                                                            
                                   inorganicos. Sabao do tipo flocado, acondicionado                                                                            
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                                   em embalagem resistente contendo 1 kg. Para lavar                                                                            
                                   pisos e panos de chao.                                                                                                       
                                   contem tamponantes, coadjuvantes,sinergista, carga                                                                           
                                   e agua,alquil benzeno sulfonato de sodio.          ___________________ _______________ _________________                     

  27  1002,0000 GALAO      5744    HIPOCLORITO                                                                                                                  
                                   hipoclorito de sodio a 1%, veiculo agua                                                                                      
                                   deionizada: indicado para desinfeccao de mascaras                                                                            
                                   para nebulizacao. Composicao: cloro ativo a 1%,                                                                              
                                   agua deionizada. Acondicionado em embalagem de                                                                               
                                   05 litros.                                                                                                                   
                                   Prazo de validade de no minimo 6 meses e data de                                                                             
                                   fabricacao nao superior a 60 dias, contados                                                                                  
                                   retroativamente da data de entrega do produto.     ___________________ _______________ _________________                     

  28   500,0000 CAIXA      5965    HASTE FLEXIVEL                                                                                                               
                                   haste em plastico com tufo de algodao nas                                                                                    
                                   extremidades, caixa com em media 75 hastes                                                                                   
                                   flexiveis.                                         ___________________ _______________ _________________                     

  29    95,0000 UNIDADE    7020    VASSOURA TETO                                                                                                                
                                   vassoura com cerdas de nylon, cabo de madeira,                                                                               
                                   medindo aproximadamente 2,36m, desmontavel.                                                                                  
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  30  9036,0000 LITRO      12716   PASTA PINHO                                                                                                                  
                                   Branca, concentrada, aspecto tipo gelatinoso a                                                                               
                                   base de tensoativos anionicos, pinho, PH entre 6,0                                                                           
                                   a 8,0. Acondicionado em embalagem de no maximo 2                                                                             
                                   litros.Prazo de validade de no minimo 12 meses e                                                                             
                                   data de fabricacao nao superior a 60 dias‡ontados                                                                            
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                               
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  31  9437,0000 LITRO      12717   DESINFETANTE                                                                                                                 
                                   Categoria basica restrita ao uso puro, principio                                                                             
                                   ativo contendo no minimo 1,3% de cloreto                                                                                     
                                   alquibenzil, amonio, composto tambem por                                                                                     
                                   formoldeido, etoxilado, corante e outras                                                                                     
                                   substancias quimicas permitidas.Fragancia:neutro.                                                                            
                                   Embalagem de no maximo 2 litros. Prazo de validade                                                                           
                                   de no minimo 12 meses e data de fabricacao nao                                                                               
                                   superior a 60 dias, contados retroativamente da                                                                              
                                   data de entrega do produto.                                                                                                  
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  32    18,0000 UNIDADE    13559   DESODORIZADOR DE AR                                                                                                          
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  33     6,0000 UNIDADE    14399   TOUCA HIGIENICA                                                                                                              
                                   Material: Diametro 54 cm, sendo 40 cm de tecido                                                                              
                                   100% poliester tipo rede microfuros, 40 cm x 3 cm                                                                            
                                   de tira frontal , 100% algodao em brim, 14 cm de                                                                             
                                   elastico (sem esticar) na parte traseira, na cor                                                                             
                                   branca.                                                                                                                      
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  34    35,0000 UNIDADE    15107   LIXEIRA P/ PIA                                                                                                               
                                   LIXEIRA, PLASTICA, COM TAMPA E PEDAL, SEM ALA - DE                                                                           
                                   10 A 15 LITROS - UNIDADE                                                                                                     
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  35     1,0000 UNIDADE    17407   RODO 40CM                                                                                                                    
                                   Com cepa de polipropileno, medindo 40cm de                                                                                   
                                   comprimento (mediao feita a partir da                                                                                        
                                   borracha),borracha dupla, cabo revestido de                                                                                  
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                                   polipropileno, 120cm, gancho de polipropileno,                                                                               
                                   rosca de polipropileno, serrilha na parte superior                                                                           
                                   da cepa (para segurar o pano de chao).             ___________________ _______________ _________________                     

  36     3,0000 UNIDADE    17596   BOMBONA HIPOCLORITO DE SODIO                                                                                                 
                                   com concentracao entre 10 a 12%, com densidade de                                                                            
                                   1,2 por kg. Composicao:NAOH <ou= 7,0 g/kg e NA2C.                                                                            
                                   Liquido amarelo com odor picante, acondicionado em                                                                           
                                   bombonas de 200 litros.                                                                                                      
                                   Prazo de validade de no minimo 06 meses e data de                                                                            
                                   fabricacao nao superior a 60 dias, contados                                                                                  
                                   retroativamente da data de entrega do produto.     ___________________ _______________ _________________                     

  37     2,0000 UNIDADE    17597   BOMBONA PASTA PINHO                                                                                                          
                                   amarela, concentrada, aspecto tipo gelatinoso a                                                                              
                                   base de tensoativos anionicos, pinho, PH entre                                                                               
                                   6,0 a 8,0. Acondicionado em bombonas de 200                                                                                  
                                   litros. prazo de validade de no minimo 06 meses                                                                              
                                   e data de fabricacao nao superior a 60 dias da                                                                               
                                   data de entrega do produtos.                                                                                                 
                                   SMS                                                ___________________ _______________ _________________                     

  38     2,0000 UNIDADE    17598   BOMBONA DE DESINFETANTE                                                                                                      
                                   categoria basica restrita ao uso puro, principio                                                                            
                                   ativo contendo no minimo 1,3% de cloreto                                                                                    
                                   alquibenzil, amonio, composto tambem por                                                                                    
                                   formoldeido, etoxilado, corante e outras                                                                                    
                                   substancias quimicas permitidas. Fragrancia:                                                                                
                                   lavanda.Bombonas de 200 litros. Prazo de                                                                                    
                                   validade de no minimo 06 meses e data de                                                                                    
                                   fabricacao nao superior a 60 dias, contados                                                                                 
                                   retroativamente da data de entrega do produto.                                                                              
                                   SMS                                                ___________________ _______________ _________________                     

  39  9166,0000 CAIXA      18774   FOSFORO PALITO                                                                                                               
                                   Comum em caixa de papel ou madeira com lixa                                                                                  
                                   tradicional contendo 40 palitos em media,medindo                                                                             
                                   aproximadamente 4cm.                                                                                                         
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  40   161,0000 LITRO      22255   ALCOOL ETILICO LT.                                                                                                           
                                   Para limpeza de moveis com teor alcoolico entre                                                                              
                                   46° e 46,2° INPM/54°. Prazo de                                                                                               
                                   validade:minima de 12 meses.                                                                                                 
                                   Embalagem de 01 litro.                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  41   870,0000 UNIDADE    30196   APARELHO P/ BARBEAR                                                                                                          
                                   aparelho em plastico com 2 laminas para pele                                                                                 
                                   sensivel com cabo                                                                                                            
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  42   170,0000 UNIDADE    30538   LIXEIRA -                                                                                                                    
                                   Lixeira em plastico resistente, com tampa e alca                                                                             
                                   nas laterais. Capacidade para 100 litros.                                                                                    
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  43     6,0000 UNIDADE    30539   LIXEIRA ..                                                                                                                   
                                   Lixeira com capacidade de 100 Litros, com tampa e                                                                            
                                   rodinha.                                                                                                                     
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  44  1884,0000 UNIDADE    36474   VASSOURA PIACAVA N.5                                                                                                         
                                   Vassoura Piacava, N.5, 100% piacava, modelo em                                                                               
                                   leque, base de madeira (taco) com minimo de 15cm,                                                                            
                                   revestida de latao. Cabo revestido, comprimento                                                                              
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                                   entre 1,10m a 1,25m. Produto montado.                                                                                        
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  45    20,0000 UNIDADE    36475   VASSOURA PIACAVA N.3                                                                                                         
                                   Vassoura Piacava, N.3. 100% piacava, modelo leque.                                                                           
                                   Base de madeira (taco) de aproximadamente 12cm,                                                                             
                                   revestida em latao. Cabo revestido, comprimento                                                                              
                                   entre 1,10cm a 1,25cm. Produto montado.                                                                                      
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  46   569,0000 UNIDADE    36476   VASSOURA DE PELO 25CM                                                                                                        
                                   Com base (cepo) em polipropeleno (base onde se                                                                               
                                   fixam os pelos) comprimento minimo de 25cm e                                                                                 
                                   maximo de 35cm. Cerdas sinteticas (nylon). Cabo                                                                              
                                   plastificado com comprimento minimo de 1,10m e                                                                               
                                   maximo de 1,25m, com suporte para pendurar.                                                                                  
                                   Produto montado.                                                                                                             
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  47    99,0000 UNIDADE    36477   VASSOURA DE PELO 60 CM                                                                                                       
                                   Com base (cepo) em polipropileno (base onde se                                                                               
                                   fixam os pelos) com comprimento minimo de 60cm.                                                                              
                                   Cerdas sinteticas (nylon). Cabo plastificado com                                                                             
                                   comprimento minimo de 1,10m e maximo de 1,25m, com                                                                           
                                   suporte para pendurar. Produto montado.                                                                                     
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  48   479,0000 UNIDADE    36478   VASSOURA DE COQUEIRO.                                                                                                        
                                   de palha natural, com cabo liso de madeira (o                                                                                
                                   mesmo utilizado em rodo) com 1,20mt. de                                                                                      
                                   comprimento.                                                                                                                 
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  49   798,0000 UNIDADE    36479   RODO 40CM BORRACHA DUPLA                                                                                                     
                                   Com cepa de polipropileno, medindo 40cm de                                                                                   
                                   comprimento (medida feita a partir da borracha,                                                                              
                                   aceitando-se variacao de ate 3cm a maior ou a                                                                                
                                   menor). Borracha dupla. Cabo revestido de                                                                                    
                                   polipropileno com comprimento entre 1,10m a 1,25m.                                                                           
                                   Rosca de polipropileno. Gancho de polipropileno.                                                                             
                                   Serrilha na parte superior da cepa para segurar o                                                                            
                                   pano de chao.                                                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  50   522,0000 UNIDADE    36480   RODO 60CM BORRACHA DUPLA                                                                                                     
                                   Com cepa de polipropileno, medindo 60cm de                                                                                   
                                   comprimento (medida feita a partir da borracha,                                                                              
                                   aceitando-se variacao de ate 3cm a maior ou a                                                                                
                                   menor). Borracha dupla. Cabo revestido de                                                                                    
                                   polipropileno com comprimento entre 1,10m a 1,25m.                                                                           
                                   Rosca de polipropileno. Gancho de polipropileno.                                                                             
                                   Serrilha na parte superior da cepa para segurar o                                                                            
                                   pano de chao.                                                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  51  3128,0000 UNIDADE    36555   PANO DE LIMPEZA.                                                                                                             
                                   100% algodao. Medida minima de 35cm X 55cm. cor                                                                              
                                   laranja. Com acabamento nas bordas.                                                                                          
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  52  5788,0000 UNIDADE    36556   PANO DE CHAO.                                                                                                                
                                   Confeccionado em tecido de algodao cru. Devera                                                                               
                                   seguir o modelo de sacaria, ou seja, costurado no                                                                            
                                   comprimento e em apenas uma das larguras,                                                                                    
                                   mantendo-se formato de um saco. Pano bem fechado,                                                                            
                                   24 batidas. Medida minima 48cm X 72 cm.                                                                                      
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                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  53  4750,0000 EMBALAGEM  36557   BUCHA DE COZINHA.                                                                                                            
                                   Esponja para limpeza, dupla face, medida minima de                                                                           
                                   110mmX75mmX20mm, espuma verde e amarela. Cada                                                                               
                                   embalagem devera conter no minimo 03 unidades.                                                                               
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  54  1878,0000 UNIDADE    36570   GEL DENTAL INFANTIL                                                                                                          
                                   Gel dental infantil, peso minimo 100g, sabor:                                                                                
                                   morango, frutas tropicais ou tutti frutti,                                                                                   
                                   especial para criancas ate os 5 anos de idade.                                                                               
                                   contendo em sua formula xilitol, que previne a                                                                               
                                   formacao de caries de forma segura,nao contem                                                                                
                                   fluor nem corantes, faz pouca espuma e tem baixa                                                                             
                                   abrasividade, para combater os germes causadores                                                                             
                                   da placa bacteriana sem agredir o esmalte dos                                                                                
                                   dentes. prazo de validade de no minimo 12 meses e                                                                            
                                   data de fabricacao nao superior a 30 dias,                                                                                   
                                   contados retroativamente da data de entrega do                                                                               
                                   produto.                                                                                                                     
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  55   908,0000 FRASCO     36614   SHAMPOO 350 ML                                                                                                               
                                   Shampoo neutro, a base de ervas, para cabelos                                                                                
                                   normais, frasco contendo 350ml.                                                                                              
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  56 17570,0000 FARDO      37717   PAPEL TOALHA INTERFOLHA                                                                                                      
                                   Papel toalha de cor branca. Fardo contendo 1000                                                                              
                                   folhas, tipo interfolhas com duas dobras.                                                                                    
                                   Medidas: Minimo 20cm x 21cm. Maximo 23cm x 21cm.                                                                             
                                   Embalagem com dados de identificacao do produto e                                                                            
                                   marca do fabricante.                                                                                                         
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  57  1521,0000 UNIDADE    37837   ESCOVA DENTAL P/ADULTOS.                                                                                                     
                                   Escova dental, uso adulto, com cerdas extra                                                                                  
                                   macias, tipo comum, modelo anatomico,                                                                                        
                                   funcionamento manual, em embalagem apropriada que                                                                            
                                   garanta a integridade do produto e suas condicoes                                                                            
                                   deverao estar de acordo com a Portaria 97/96 do                                                                              
                                   Ministerio da Saude.                                                                                                         
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  58   795,0000 PACOTE     37841   PANO MULTIUSO P/LIMPEZA.                                                                                                     
                                   Pano de Limpeza Multiuso, tamanho aproximado de:                                                                             
                                   50cm X 35c, cada pacote com 05 unidades, a saber:                                                                            
                                   - Aproximadamente 70% de Viscose                                                                                             
                                   - Aproximadamente 30% Poliester                                                                                              
                                   Indicado para pias, lucas, azulejos, fogoes e                                                                                
                                   geladeiras, por ser superabsorvente, no retendo                                                                              
                                   odores e com secagem rapida.                                                                                                 
                                   SMCULTURA - 2013                                                                                                             
                                   cada pacote com 05 unidades, medidas aproximadas                                                                             
                                   50cm x 33 cm. Pano multiuso para limpeza de                                                                                  
                                   cozinhas azulejos e po.                                                                                                      
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  59  3305,0000 PACOTE     37864   SACO DE LIXO 100 LITROS C/5UN                                                                                                
                                   Saco de lixo de polietileno. Classe I. Pacote                                                                                
                                   contendo 05 (cinco) unidades. Medindo 75cm de                                                                                
                                   largura e altura minima de 105cm. Capacidade 20                                                                              
                                   quilos. Cor preta. Produto devera estar de acordo                                                                            
                                   com a NBR 9191. Obs.: O produto devera ser                                                                                   
                                   embalado conforme praxe do fabricante, devendo                                                                               
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                                   constar de forma visivel e de facil leitura o                                                                                
                                   numero de unidades, dimensoes, capacidade e tipo                                                                             
                                   de residuo, a Marca do Produto e todos os dados do                                                                           
                                   fabricante (Razao Social, CNPJ, Inscricao                                                                                   
                                   Estadual, Endereco completo incluindo numero de                                                                              
                                   telefone para contacto). Na embalagem deverao                                                                                
                                   estar expressas tambem as advertencias: "Manter                                                                              
                                   fora do alcance de criancas.", "Uso exclusivo para                                                                           
                                   lixo.", "Saco nao adequado a conteudos                                                                                      
                                   perfurantes."                                                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  60   205,0000 PACOTE     37865   SACO DE LIXO 15 LITROS C/20UN                                                                                                
                                   Saco de lixo de polietileno. Classe I. Pacote                                                                                
                                   contendo 20 (vinte) unidades. Medindo 39cm de                                                                                
                                   largura e altura minima de 58cm. Capacidade 03                                                                               
                                   quilos. Cor preta. Produto devera estar de acordo                                                                            
                                   com a NBR 9191. Obs.: O produto devera ser                                                                                   
                                   embalado conforme praxe do fabricante, devendo                                                                               
                                   constar de forma visivel e de facil leitura o                                                                                
                                   numero de unidades, dimensoes, capacidade e tipo                                                                             
                                   de residuo, a Marca do Produto e todos os dados do                                                                           
                                   fabricante (Razao Social, CNPJ, Inscricao                                                                                   
                                   Estadual, Endereco completo incluindo numero de                                                                              
                                   telefone para contacto). Na embalagem deverao                                                                                
                                   estar expressas tambem as advertencias: "Manter                                                                              
                                   fora do alcance de criancas.", "Uso exclusivo para                                                                           
                                   lixo.", "Saco nao adequado a conteudos                                                                                      
                                   perfurantes."                                                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  61   643,0000 PACOTE     37866   SACO DE LIXO 15 LITROS C/100UN                                                                                               
                                   Saco de lixo de polietileno. Classe I. Pacote                                                                                
                                   contendo 100 (cem) unidades. Medindo 39cm de                                                                                 
                                   largura e altura minima de 58cm. Capacidade 03                                                                               
                                   quilos. Cor preta. Produto devera estar de acordo                                                                            
                                   com a NBR 9191. Obs.: O produto devera ser                                                                                   
                                   embalado conforme praxe do fabricante, devendo                                                                               
                                   constar de forma visivel e de facil leitura o                                                                                
                                   numero de unidades, dimensoes, capacidade e tipo                                                                             
                                   de residuo, a Marca do Produto e todos os dados do                                                                           
                                   fabricante (Razao Social, CNPJ, Inscricao                                                                                   
                                   Estadual, Endereco completo incluindo numero de                                                                              
                                   telefone para contacto). Na embalagem deverao                                                                                
                                   estar expressas tambem as advertencias: "Manter                                                                              
                                   fora do alcance de criancas.", "Uso exclusivo para                                                                           
                                   lixo.", "Saco nao adequado a conteudos                                                                                      
                                   perfurantes."                                                                                                                
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  62  1286,0000 PACOTE     37867   SACO DE LIXO 100LITROS C/100UN                                                                                               
                                   Saco de lixo de polietileno, pacote contendo 100                                                                             
                                   unidades, medindo aproximadamente (largura 75 x                                                                              
                                   altura 105 cm), na cor preta, suportando 20                                                                                  
                                   quilos, e suas condicoes deverao estar de acordo                                                                             
                                   com a NBR 9191. Obs.: o produto devera ser                                                                                   
                                   embalado conforme praxe do fabricante, devendo                                                                               
                                   constar de forma visivel e de facil leitura a                                                                                
                                   marca do produto e todos os dados do fabricante                                                                              
                                   (razao social, cnpj, ie, endereco completo                                                                                   
                                   (inclusive telefone para contato), alem das                                                                                  
                                   advertencias "manter fora do alcance de                                                                                      
                                   criancas","uso exclusivo para lixo", saco nao                                                                                
                                   adequado a conteudos perfurantes". devera ainda                                                                              
                                   informar numero de unidades, dimensoes e                                                                                     
                                   capacidade do saco de lixo, tipo de resduo                                                                                   
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                                   "normal".                                                                                                                    
                                   (SMELTU)                                           ___________________ _______________ _________________                     

  63   740,0000 PACOTE     37868   SACO DE LIXO 30 LITROS C/100UN                                                                                               
                                   Saco de lixo de polietileno. Classe I. Pacote                                                                                
                                   contendo 100 (cem) unidades. Medindo 59cm de                                                                                 
                                   largura e altura minima de 62cm. Capacidade 06                                                                               
                                   quilos. Cor preta. Produto devera estar de acordo                                                                            
                                   com a NBR 9191. Obs.: O produto devera ser                                                                                   
                                   embalado conforme praxe do fabricante, devendo                                                                               
                                   constar de forma visivel e de facil leitura o                                                                                
                                   numero de unidades, dimensoes, capacidade e tipo                                                                             
                                   de residuo, a Marca do Produto e todos os dados do                                                                           
                                   fabricante (Razao Social, CNPJ, Inscricao                                                                                   
                                   Estadual, Endereco completo incluindo numero de                                                                              
                                   telefone para contacto). Na embalagem deverao                                                                                
                                   estar expressas tambem as advertencias: "Manter                                                                              
                                   fora do alcance de criancas.", "Uso exclusivo para                                                                           
                                   lixo.", "Saco nao adequado a conteudos                                                                                      
                                   perfurantes."                                                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  64  1437,0000 PACOTE     37869   SACO DE LIXO 50 LITROS C/100UN                                                                                               
                                   Saco de lixo de polietileno. Classe I. Pacote                                                                                
                                   contendo 100 (cem) unidades. Medindo 63cm de                                                                                 
                                   largura e altura minima de 80cm. Capacidade 10                                                                               
                                   quilos. Cor preta. Produto devera estar de acordo                                                                            
                                   com a NBR 9191. Obs.: O produto devera ser                                                                                   
                                   embalado conforme praxe do fabricante, devendo                                                                               
                                   constar de forma visivel e de facil leitura o                                                                                
                                   numero de unidades, dimensoes, capacidade e tipo                                                                             
                                   de residuo, a Marca do Produto e todos os dados do                                                                           
                                   fabricante (Razao Social, CNPJ, Inscricao                                                                                   
                                   Estadual, Endereco completo incluindo numero de                                                                              
                                   telefone para contacto). Na embalagem deverao                                                                                
                                   estar expressas tambem as advertencias: "Manter                                                                              
                                   fora do alcance de criancas.", "Uso exclusivo para                                                                           
                                   lixo.", "Saco nao adequado a conteudos                                                                                      
                                   perfurantes."                                                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  65  5336,0000 UNIDADE    37903   ALCOOL GEL.                                                                                                                  
                                   Alcool gel indicado para antissepsia das maos sem                                                                            
                                   a necessidade de uso de agua e sabao.                                                                                        
                                   Embalagem contendo 500 gramas.                                                                                               
                                   Com validade minima de 12 meses a contar da data                                                                             
                                   de entrega.                                                                                                                  
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  66   246,0000 PACOTE     37907   GORRO DESCARTAVEL .                                                                                                          
                                   Gorro descartavel branco, tipo touca de banho, com                                                                           
                                   elastico. Pacote contendo 100 (cem) unidades.                                                                               
                                   Na embalagem do produto devera constar de forma                                                                              
                                   visivel e de facil leitura a Marca do Produto e                                                                              
                                   dados do fabricante, bem como, numero de unidades                                                                            
                                   constantes na embalagem e validade do produto.                                                                               
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  67   587,0000 PACOTE     37909   SABONETE 90 G.                                                                                                               
                                   Sabonete em tabletes de 90 gramas para higiene                                                                               
                                   corporal, composicao suave, branco, em embalagem                                                                             
                                   adequada. Pacote contendo 12 unidades de 90g cada.                                                                           
                                   Produto dermatologicamente testado. Prazo de                                                                                 
                                   validade minima de 12 meses a contar da data da                                                                              
                                   entrega do produto.                                                                                                          
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     
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  68  2122,0000 UNIDADE    37910   SHAMPOO INFANTIL                                                                                                             
                                   Formula suave, infantil (kids), fragrancia suave,                                                                            
                                   ph balanceado, agua deionizada, sem alcool, para                                                                             
                                   todos os tipos de cabelos, uso diario.                                                                                       
                                   Frasco contendo no minimo 350ml. Prazo de validade                                                                           
                                   minimo de 12 meses e data de fabricacao nao                                                                                 
                                   superior a 60 dias contados retroativamente da                                                                               
                                   data de entrega do produto.                                                                                                  
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  69     2,0000 UNIDADE    37952   ESSENCIA DE EUCALIPTO                                                                                                        
                                   Essencia de eucalipto. Bombona contendo 200                                                                                  
                                   litros.                                            ___________________ _______________ _________________                     

  70    75,0000 CAIXA      37963   PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M                                                                                                  
                                   Papel Higienico, sendo cada rolo de 10cm X 300m.                                                                             
                                   Macio, picotado, cor branca, nao reciclado, sem                                                                              
                                   fragrancia, produto nao perecivel.                                                                                           
                                   Caixa contendo 8 rolos.                                                                                                      
                                   Observacao: a embalagem  devera conter marca e                                                                               
                                   dados do fabricante, dimensao, cor e lote do                                                                                 
                                   produto.                                           ___________________ _______________ _________________                     

  71    50,0000 LITRO      37966   AMONIA QUARTENARIA                                                                                                           
                                   Desinfetante utilizado para desinfeccao e                                                                                    
                                   higienizacao de locais como canis, centros                                                                                   
                                   cirurgicos, utensilios, equipamentos e                                                                                       
                                   instalacoes. Ideal para manter a bioseguridade do                                                                            
                                   local em acao, sendo indispensavel para controle                                                                             
                                   sanitario. Eficaz contra virus, bacterias e                                                                                  
                                   fungos presentes nas instalacoes e equipamentos.   ___________________ _______________ _________________                     

  72  5741,0000 PACOTE     38007   ESPONJA DE ACO .                                                                                                             
                                   Esponja de la de aco, composto de aco                                                                                        
                                   carbono,acondicionado em saco plastico, contendo 8                                                                           
                                   unidades, PESO MINIMO 60G. Prazo de validade                                                                                
                                   minimo de 12 meses a contar da data de entrega do                                                                            
                                   produto.                                           ___________________ _______________ _________________                     

  73   200,0000 UNIDADE    38092   VASSOURAO TIPO GARI                                                                                                          
                                   Com cabo de madeira, cerdas 100% piacava,                                                                                    
                                   comprimento minimo de 40cm e maximo de 60cm.                                                                                 
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  74   100,0000 UNIDADE    38093   VASSOURAO TIPO GARI PET                                                                                                      
                                   Com cabo de madeira, cerdas 100% de material                                                                                 
                                   reciclavel, comprimento minimo de 40cm e maximo de                                                                           
                                   60cm.                                                                                                                       
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  75   470,0000 UNIDADE    38115   DESODORANTE ROLL ON                                                                                                          
                                   Desodorante gel roll-on; sem alcool; sem perfume;                                                                            
                                   embalagem plastica contendo 50ml. Na embalagem                                                                               
                                   devera constar dados de identificacao/procedencia                                                                            
                                   contendo numero do lote, data de fabricacao, data                                                                            
                                   de validade e numero de registro na ANVISA/MS ou                                                                             
                                   no INMETRO ou ainda informacao de isencao de                                                                                 
                                   registro no orgao de controle, se for o caso.                                                                                
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  76   450,0000 LITRO      38117   DETERGENTE LIQUIDO UMECTANTE                                                                                                 
                                   Detergente liquido umectante neutro, concentrado,                                                                            
                                   para umectacao de roupas com sujidade pesada.                                                                                
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     
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  77   300,0000 LITRO      38118   DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO                                                                                                  
                                   Detergente liquido concentrado, completo indicado                                                                            
                                   para pre lavagem e lavagem de roupas.                                                                                        
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  78   800,0000 LITRO      38119   ALVEJANTE CLORADO 10%                                                                                                        
                                   Alvejante e desinfetante liquido a base de                                                                                   
                                   hipoclorito de sodio, para alvejamento e                                                                                     
                                   desinfeccao de tecidos em lavanderias industriais.                                                                           
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  79   150,0000 LITRO      38120   NEUTRALIZADOR RESIDUAL                                                                                                       
                                   Acidulante e neutralizante de residuais liquidos,                                                                            
                                   indicado para neutralizacao de residuos de cloro e                                                                           
                                   alcalinidade em processos de lavagem em geral.                                                                              
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  80   600,0000 LITRO      38121   AMACIANTE BACTERIOSTATICO                                                                                                    
                                   Amaciante bacteriostatico perfumado liquido, para                                                                            
                                   acabamento e enxague final dos tecidos.                                                                                      
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  81   120,0000 LITRO      38122   DETERGENTE DESENGRAXANTE                                                                                                     
                                   Detergente/desengraxante neutro inodoro de uso                                                                               
                                   hospitalar para superficies fixas, pisos e                                                                                   
                                   paredes, alto poder de limpeza.                                                                                              
                                   Diluicao 1/50                                                                                                                
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  82   300,0000 LITRO      38123   DETERGENTE CLORADO                                                                                                           
                                   Detergente alcalino clorado para limpeza e                                                                                   
                                   desinfeccao.                                                                                                                 
                                   Diluicao: 1/30                                                                                                               
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  83  1737,0000 PAR        37838   LUVA DE BORRACHA TAM.G                                                                                                       
                                   Luva para limpeza, em latex natural, interior                                                                                
                                   forrado em algodao flocado. Superficie externa                                                                               
                                   antiderrapante na regiao palmar e face palmar dos                                                                            
                                   dedos. O produto devera apresentar C.A.                                                                                      
                                   (Certificado de Aprovacao) e estar acondicionado                                                                             
                                   em embalagem plastica.                                                                                                       
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  84  1353,0000 PAR        37839   LUVA DE BORRACHA TAM.M                                                                                                       
                                   Luva para limpeza, em latex natural, interior                                                                                
                                   forrado em algodao flocado. Superficie externa                                                                               
                                   antiderrapante na regiao palmar e face palmar dos                                                                            
                                   dedos. O produto devera apresentar C.A.                                                                                      
                                   (Certificado de Aprovacao) e estar acondicionado                                                                             
                                    em embalagem plastica.                                                                                                       
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  85   813,0000 PAR        37840   LUVA DE BORRACHA TAM.P                                                                                                       
                                   Luva para limpeza, em latex natural, interior                                                                                
                                   forrado em algodao flocado. Superficie externa                                                                               
                                   antiderrapante na regiao palmar e face palmar dos                                                                            
                                   dedos. O produto devera apresentar C.A.                                                                                      
                                   (Certificado de Aprovacao) e estar acondicionado                                                                             
                                   em embalagem plastica.                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  86   100,0000 PAR        37970   LUVA PARA LIMPEZA.                                                                                                           
                                   Luvas de vinil ou latex, sem po, para pessoas                                                                                
                                   alergicas. Superficie externa antiderrapante na                                                                              
                                   regiao palmar e face palmar dos dedos. O produto                                                                             

Pregão 133/2016 Fl. 031 de 37



                                   devera apresentar Certificado de Aprovacao (C.A.).                                                                           
                                   O tamanho das luvas (P/M/G) sera definido no                                                                                
                                   momento da emissao da Ordem de Fornecimento pela                                                                             
                                   Secretaria Requisitante.                           ___________________ _______________ _________________                     

  87  1892,0000 UNIDADE    37905   CONDICIONADOR P/CABELOS                                                                                                      
                                   Formula suave, infantil (kids), fragrancia suave,                                                                            
                                   ph balanceado, agua deionizada, sem alcool, para                                                                             
                                   cabelos de todos os tipos, uso diario, frasco com                                                                            
                                   conteudo minimo de 350ml. Prazo de validade minimo                                                                           
                                   de 12 meses e data de fabricacao nao superior a                                                                             
                                   60 dias contados retroativamente da data de                                                                                  
                                   entrega do produto.                                                                                                          
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  88    10,0000 PACOTE     2303    SAQUINHO P/CHUP-CHUP 6/20                                                                                                    
                                   4cm x 23cm, pcte com 250 un.                                                                                                 
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  89   143,0000 PECA       4837    SABONETEIRA                                                                                                                  
                                   Saboneteira de vidro, formato oval, para sabonete                                                                            
                                   liquido; com suporte de metal e parafusos para                                                                               
                                   fixar na parede. Capacidade aprox. 500ml                                                                                     
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  90     1,0000 UNIDADE    20020   FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS                                                                                                     
                                   Estrutura reforcada com acabamento em pintura a po                                                                           
                                   eletrostatica, com base fofatizada; chapa                                                                                   
                                   bifeteira em ferro fundido de dupla face, um lado                                                                            
                                   para grelhados e outro liso; 2 queimadores simples                                                                           
                                   (100 mm de diametro) em ferro fundido, mesa em                                                                              
                                   cantoneira sae 1020 1/8" x 3/4" em pintura a po                                                                              
                                   eletrostatica, com base fosfatizada; grelha                                                                                  
                                   reforcada em ferro fundido 30x30 com 6 pontas; gas                                                                           
                                   baixa pressao; bandeja coletora em chapa                                                                                    
                                   galvanizada; forno com porta em acabamento em                                                                                
                                   pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada.                                                                            
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  91    37,0000 UNIDADE    309     CESTO P/ LIXO                                                                                                                
                                   Cesto de lixo telado, diametro 25 cm e altura 26cm                                                                           
                                   Medidas aproximadas. 10litros.                                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  92    31,0000 UNIDADE    1214    JARRA DE VIDRO P/ AGUA                                                                                                       
                                   JARRA, VIDRO, COM TAMPA E ALA - 1,5 LITROS -                                                                                 
                                   UNIDADE                                                                                                                      
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  93     2,0000 UNIDADE    1218    COPO DE ALUMINIO N. 18                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  94     4,0000 UNIDADE    1245    BALDE PLASTICO 20 LT                                                                                                         
                                   Balde de plastico de 20 litros.                                                                                              
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  95    41,0000 UNIDADE    4998    GARRAFA TERMICA 05 LITROS                                                                                                    
                                   com tampa e rosca, em polipropileno, propria para                                                                            
                                   armazenar liquidos quentes e frios.                                                                                          
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  96     4,0000 UNIDADE    14466   PORTA FILTRO                                                                                                                 
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  97    30,0000 UNIDADE    2753    LIXEIRA P/ ESCRITORIO                                                                                                        
                                   Lixeira Plastica com Tampa e Pedal,                                                                                          
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                                   sem alca - 30 litros - unidade                                                                                               
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

  98   335,0000 UNIDADE    21280   LIXEIRA P/ ESCRITORIO 1                                                                                                      
                                   Lixeira em plastico resistente com tampa e pedal.                                                                            
                                   Plastico isento de BPA. Capacidade para 15litros.                                                                           
                                   Dimensoes aproximadas: 320x245x360 mm.                                                                                      
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  99   334,0000 CAIXA      261     FILTRO DE PAPEL 103                                                                                                          
                                   com costura reforcada, cx. c/ no minimo 30 unid.,                                                                            
                                   atendendo as normas do inmetro.prazo de validade                                                                             
                                   de no minimo 12 meses e data de fabricacao nao                                                                               
                                   superior a 60 dias, contados retroativamente da                                                                              
                                   data de entrega do produto.                                                                                                  
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 100    48,0000 UNIDADE    319     FILTRO DE BARRO 2 VELAS                                                                                                      
                                   Com 02 partes, sendo uma para 2 velas micorporosas                                                                           
                                   e uma para reservatoria de agua filtrada,                                                                                    
                                   apacidade aproximada 6 litros                                                                                                
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 101  1216,0000 UNIDADE    1231    COPO VIDRO TIPO AMERICANO                                                                                                    
                                   capacidade aproximada 190ml, para agua incolor.                                                                              
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 102  1803,0000 PACOTE     1232    COPO DESC. P/ CAFE 50 ML                                                                                                     
                                   Copo plastico descartavel - volume 50 ml (para                                                                               
                                   cafe); branco; pacote com 100 unidades,                                                                                      
                                   atendendo as exigencias da ABNT. Peso minimo da                                                                              
                                   unidade: 0,75g.                                    ___________________ _______________ _________________                     

 103  8514,0000 PACOTE     1239    COPO DESC.200ML                                                                                                              
                                   Cor branca, pacote c/ 100 unid., atendendo                                                                                   
                                   as exigencias da ABNT.                                                                                                       
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 104   570,0000 UNIDADE    1264    COADOR DE CAFE                                                                                                               
                                   coador de cafe, em poliester, com base de fixacao                                                                            
                                   do  tecido em plastico resistente.                 ___________________ _______________ _________________                     

 105    39,0000 UNIDADE    4319    GARRAFA TERMICA DE 01 LITRO                                                                                                  
                                   com tampa e rosca, em polipropileno, propria para                                                                            
                                   armazenar lquidos quentes e frios.                                                                                           
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 106   100,0000 PACOTE     18876   COPO DESCARTAVEL 80ML                                                                                                        
                                   Cor branca, pacote c/ 100 unid., atendendo                                                                                   
                                   as exigencias da abnt.                                                                                                       
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 107  2012,0000 PACOTE     19734   GUARDANAPO DE PAPEL                                                                                                          
                                   Embalagem com 50 guardanapos, medida minima                                                                                  
                                   22cm x 22cm, cor branca.                                                                                                     
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 108     6,0000 UNIDADE    23356   SUPORTE P/PAPEL TOALHA                                                                                                       
                                   Suporte para papel toalha, de metal com pintura                                                                              
                                   epoxi, branco, medidas aprox. 24,5 x 18 x 14cm                                                                               
                                   (L x A x P) que comporte toalhas de papel 23 x 22                                                                            
                                   cm. Parafusos para fixar na parede.                                                                                          
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 109   176,0000 UNIDADE    24299   SUPORTE P/ALCOOL GEL                                                                                                         
                                   Suporte para alcool gel, de polipropileno, medida                                                                            
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                                   aprox. 13 x 25 x 10cm (L x A x P) com                                                                                        
                                   reservatorio e visor na parte da                                                                                             
                                   frente para visualizacao do nivel do produto.                                                                                
                                   Obs.: com parafuso para fixar na parede                                                                                      
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 110     6,0000 UNIDADE    34727   COADOR DE CAFE FLANELA                                                                                                       
                                   Coador para cafe, em flanela, com aro e cabo                                                                                 
                                   metalicos. Medidas aproximadas: 18cm de diametro e                                                                           
                                   21 cm de altura.                                  ___________________ _______________ _________________                     

 111   132,0000 PACOTE     36616   COLHERZINHA DESCARTAVEL.                                                                                                     
                                   Colher plastica para refeicao, com aproximadamente                                                                           
                                   12cm. Pacote contendo 100 unidades.                                                                                         
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 112    31,0000 CAIXA      36624   PRATO DESCARTAVEL FUNDO                                                                                                      
                                   Prato descartavel com 15 cm de diametro, tipo                                                                                
                                   fundo. Caixa contendo 500 unidades.                                                                                          
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 113    19,0000 CAIXA      36625   PRATO DESCARTAVEL RASO                                                                                                       
                                   Prato descartavel com 15 cm de diametro, tipo                                                                                
                                   raso. Caixa contendo 500 unidades.                                                                                           
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 114    69,0000 CAIXA      36629   COPO DESCARTAVEL 240ML                                                                                                       
                                   Copo descartavel, atendendo as                                                                                               
                                   exigencias da ABNT. (Copo descartavel para caldo)                                                                            
                                   Caixa contendo 2000 unidades.                                                                                                
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 115    53,0000 PACOTE     37451   COLHERZINHA DESCARTAVEL..                                                                                                    
                                   Colher plastica para refeicao, com aproximadamente                                                                           
                                   12 cm. Cada pacote contendo 50 unidades.                                                                                    
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 116   161,0000 UNIDADE    37911   SUPORTE P/PAPEL TOALHA.                                                                                                      
                                   Suporte (dispenser) para papel toalha tipo                                                                                   
                                   interfolhado. Cor predominante: branca.                                                                                      
                                   Medidas aproximadas (LxAxP): 24,5cmX18cmX14cm.                                                                               
                                   Que comporte papel 23x22cm.                                                                                                  
                                   Produzido em material plastico.                                                                                              
                                   Obs.: Parafusos para fixacao na parede devem                                                                                 
                                   acompanhar o produto.                                                                                                        
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 117   427,0000 UNIDADE    37912   BALDE PLASTICO 12 LITROS                                                                                                     
                                   Balde plastico com capacidade para 12 litros.                                                                                
                                   Produzido em plastico na cor preta, com pega na                                                                              
                                   parte inferior (apoio para a mao). Alca em metal                                                                             
                                   com apoio para os dedos.                                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 118     8,0000 PECA       11013   FILTRO                                                                                                                       
                                   Filtro para Bebedouro Industrial. Filtro                                                                                     
                                   purificador composto de prolipropileno / celulose                                                                            
                                   / carvao ativado com prata. WP - 200 E.                                                                                      
                                   Recomenda-se a troca do elemento filtrante apos                                                                              
                                   quatro mil litros de agua ou a cada seis meses.                                                                              
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 119     1,0000 UNIDADE    25333   FILTRO.                                                                                                                      
                                   Filtro de Barro 6 Litros com 1 vela.                                                                                         
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

Pregão 133/2016 Fl. 034 de 37



 120   125,0000 UNIDADE    1152    VELA PARA FILTRO                                                                                                             
                                   Parede filtrante, em material ceramico                                                                                       
                                   microporoso, filtragem gota a gota sem produtos                                                                              
                                   quimicos,que atenda as normas da ABNT. Embalagem                                                                             
                                   individual apropriada.                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 121   107,0000 UNIDADE    6611    MANGUEIRA                                                                                                                    
                                   Mangueira flexivel fabricada com tripla camada,                                                                              
                                   duas de PVC e uma trama de fios de poliester                                                                                 
                                   industrial de alta tenacidade, obtendo maior                                                                                 
                                   resistencia e durabilidade. Montada, embalada, com                                                                           
                                   esguicho (revolver) de metal e conexao para                                                                                  
                                   torneira de 1/2". Conjunto de 50 metros.                                                                                     
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 122   660,0000 UNIDADE    1795    PALHA DE ACO                                                                                                                 
                                   do tipo aco carbono, nº 0, para limpeza/brilho,                                                                              
                                   peso minimo de 25gr.                                                                                                         
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 123   165,0000 UNIDADE    4276    TAPETE                                                                                                                       
                                   antiderrapante, 100% fibras de polipropileno,                                                                                
                                   base de borracha sintetica.                                                                                                  
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 124    15,0000 UNIDADE    37908   ANTI FERRUGEM.                                                                                                               
                                   Embalagem contendo minimo de 300ml ou 200g.                                                                                  
                                   Validade minima de 12 meses a contar da data de                                                                              
                                   entrega do produto.                                                                                                          
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 125    40,0000 CAIXA      27173   EMBALAGEM TIPO MARMITEX                                                                                                      
                                   Marmitex de aluminio, redondo, nº 08, caixa com                                                                              
                                   100 unidades, fechamento manual.                                                                                             
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 126  1440,0000 PACOTE     38056   SACO PARA PIPOCA.                                                                                                            
                                   Saco para pipoca, na cor branca. Saco em papel.                                                                              
                                   Pacote contendo 50 unidades. Tamanho 08cmX13cm.                                                                              
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 127  1280,0000 PACOTE     38057   SACO PARA HOT DOG.                                                                                                           
                                   Saco para hot dog, em plastico, na cor branca.                                                                               
                                   Pacote contendo 50 unidades. Tamanho 20cmX10cm.                                                                              
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 128   312,0000 PACOTE     38058   SACO PARA CHUP CHUP.                                                                                                         
                                   Saco plastico para chup chup, transparente.                                                                                  
                                   Pacote contendo 100 unidades. Tamanho 05cmX23cm.                                                                             
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 129   333,0000 UNIDADE    4461    FILTRO P/BEBEDOURO                                                                                                           
                                   refil para filtro mf 2000                                                                                                    
                                   1ª fase: elemento filtrante em polimero atoxico                                                                              
                                   para retencao de particulas solidas 2ª fase: carvao                                                                           
                                   ativado com sais de prata para retencao de                                                                                  
                                   contaminantes quimicos, cloro, cheiros e gostos                                                                              
                                   estranhos 3ª fase: elemento filtrante em polimero                                                                             
                                   atoxico para retencao de particulas solidas e                                                                                
                                   polimento final da agua.                                                                                                     
                                   qualidade garantida  classificacao (nbr                                                                                      
                                   14908)retencao de cloro - classe I,retencao de                                                                               
                                   particulas - classe II,efic. bacteriologica -                                                                                
                                   reducao 2 logs                                                                                                               
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     
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 130    55,0000 UNIDADE    36571   FILTRO P/BEBEDOURO.                                                                                                          
                                   Os elementos de carvao ativado com prata coloidal                                                                            
                                   (Hidro Pro Carbon), possuem tres etapas de                                                                                   
                                   filtracao: 1ª etapa: a agua que esta no copo do                                                                               
                                   filtro e pressionada para a barreira em                                                                                      
                                   polipropileno atoxico. Nesta etapa havera a                                                                                  
                                   reducao da sujeira suspensa na agua, como areia,                                                                             
                                   barro e limo. 2ª etapa: a agua e direcionada para o                                                                           
                                   fundo do elemento filtrante onde sera pressionada                                                                           
                                   para uma capsula recheada de carvao ativado. O                                                                              
                                   carvao fara a reducao do cloro, bem como do                                                                                  
                                   gosto,cor e cheiro desagradavel da agua. 3ª etapa:                                                                            
                                   a agua passa por uma nova camada de polipropileno                                                                            
                                   atoxico, para a retencao das particulas de                                                                                   
                                   carvao.Ao final, a agua e liberada pela cavidade                                                                             
                                   na tampa do filtro. Os elementos filtrantes Hidro                                                                            
                                   Pro Carbon possuem vedacao nas duas extremidades,                                                                            
                                   o que evita a contaminacao da agua filtrada com a                                                                            
                                   agua suja. A extremidade lacrada do elemento,                                                                                
                                   sempre devera estar voltada para o fundo do copo.                                                                            
                                   Pressao de operacao: 2 mca min. /40 mca                                                                                      
                                   maxTemperatura de operacao: 5°C min. a 50ºC                                                                                  
                                   max.Composicao: polipropileno e carvao                                                                                       
                                   ativadoRetencao de particulas: Classe III* (de 5 a                                                                           
                                   15 micra)Reducao do cloro livre: Classe III* (de                                                                            
                                   25% a 49% de reducao do cloro da agua)Vazao:130                                                                              
                                   l/hCodigo de barras: 7896811102421Peso bruto:                                                                                
                                   0,275 kgPeso liquido: 0,252 kgGrau de filtracao: 5                                                                           
                                   micra (um grao de areia tem entre 200 a 500                                                                                 
                                   micra)Para garantir agua de qualidade no                                                                                     
                                   equipamento, a substituio e indicada a cada 6.000                                                                            
                                   litros, 6 meses ou quando observada reducao do                                                                               
                                   fluxo da agua.Dimensionais:Altura: 178 mmDiametro                                                                            
                                   externo: 70 mmDiametro interno: 26 mm                                                                                        
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 131   300,0000 LITRO      37961   CLORO LIQUIDO 10% .                                                                                                          
                                   Hipoclorito de Sodio, minimo 10%.                                                                                            
                                   Obs.: A mercadoria devera ser entregue em                                                                                    
                                   embalagem com capacidade para 30 litros contendo                                                                             
                                   25 litros do produto.                                                                                                        
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 132   700,0000 LITRO      37962   CLORO LIQUIDO 5% .                                                                                                           
                                   Hipoclorito de Sodio, minimo 5%.                                                                                             
                                   Obs.: A mercadoria devera ser entregue em                                                                                    
                                   embalagem com capacidade para 30 litros e contendo                                                                           
                                   25 litros do produto.                                                                                                       
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 133  5403,0000 BALDE      7265    PASTA UMECTANTE BD 20KG                                                                                                      
                                   para lavagem de tecidos                                                                                                      
                                   (SMADS)                                            ___________________ _______________ _________________                     

 134  3047,0000 QUILO      19883   SABAO EM PO.                                                                                                                 
                                   na cor azul, a base de tensoativos anionicos,                                                                                
                                   alcalinizantes, branqueador optico, perfume, sais                                                                            
                                   inorganicos. sabao do tipo flocado, acondicionado                                                                            
                                   em caixa de papelao. Ideal para lavar roupas de                                                                              
                                   cama e banho.                                                                                                                
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 135    36,0000 PAR        19671   BOTA DE BORRACHA 1                                                                                                           
                                   Preta com solado amarelo, de PVC injetavel,forro                                                                             
                                   interno de poliester.                                                                                                        
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                                   Solado anti-derrapante de facil limpeza,                                                                                     
                                   higienizacao. Os tamanhos serao escolhidos no ato                                                                            
                                   do pedido.                                                                                                                   
                                   cano longo                                                                                                                   
                                   numeracao a definir no ato do pedido.              ___________________ _______________ _________________                     

 136   408,0000 PAR        37904   BOTA DE BORRACHA.                                                                                                            
                                   Bota de seguranca, com forro, cor branca                                                                                     
                                   (leitoso), cano longo (medida minima 30cm), solado                                                                           
                                   anti derrapante, embalada em pares.                                                                                         
                                   Obs.: Tamanho a definir no pedido a empresa.                                                                                 
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s)
__________________________________________________________

Responsavel pela Firma Proponente
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