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 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2013 

  

EDITAL DE PREGÃO N° 033/2013 

PROCESSO N° 0000102/2013 

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de outubro de 2013 

HORÁRIO: 08h00 horas 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Corumbaíba – Sala da Comissão de Licitação 

  

O Senhor Leandro do Vale Almeida, Pregoeiro, torna público que se acha aberta, nesta 

unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM – Processo nº 0000102/2013 objetivando a aquisição de material de limpeza de uso 

hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 

pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do pregão será realizada na sala da Comissão de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Corumbaíba, sito a Rua Simon Bolívar n.º 58, Centro, iniciando-se no 

dia 30 de Outubro de 2013, às 08:00 horas com credenciamento das empresas, abertura das 

propostas e, posteriormente serão realizadas as etapas de lances, conduzida pelo Pregoeiro com 

o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe.  

O Presente Edital e seus anexos serão retirados junto a Comissão de Licitação, na sala de 

licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Corumbaíba, sito a Rua Simon Bolívar n.º 58, 

Centro, Corumbaíba – GO. 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de limpeza de uso 
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 hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e 

quantitativos constantes no Anexo I, que integra este Edital. 

2. DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes 

deste Edital.  

2.2. Não será admitida, neste Pregão, a participação de: 

2.2.1. Empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de 

falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso ou que por esta 

tenham sido declaradas inidôneas. 

2.2.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

2.3. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e 

empresas de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência 

para ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado 

nessas categorias. 

2.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superior ao menor preço. 

2.5. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-será 

da seguinte forma: 

2.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

devendo tal proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado; 

2.5.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 

123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

2.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do 

Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
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 aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência. 

2.5.4. O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será 

instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 

2.5.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 

123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

2.5.6. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor 

oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

2.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da 

Lei Complementar n. 123/2006. 

2.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja 

comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou 

instrumentos que o substitua. 

2.6.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da 

LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3. DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do 

nome da proponente e todos os dados que identifique a empresa, os seguintes dizeres: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – GO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 033/2013 
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇO 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – GO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 033/2013 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

3.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas, com suas paginas numeradas seqüencialmente, e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 

procuração.  

3.2.1. No caso da proposta ser elaborada em papel sem o timbre da empresa, esta 

deverá apresentar o carimbo do CNPJ em todas as folhas. 

3.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 

autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 

membro da Equipe de Apoio. 

3.4. As cópias autenticadas dos documentos apresentados, mas consideradas ilegíveis ou 

que deixarem dúvidas quanto a sua idoneidade, serão conferidas com os originais, 

obrigatoriamente, no ato de sua apresentação. 

3.5. Os licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas, e 

em nenhuma hipótese, será o Município responsável por tais custos, quaisquer que 

sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os seus resultados. 

4. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

4.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

4.1.1. Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa; 

4.1.2. Número do Pregão; 

4.1.3. Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência e 

marca, em conformidade com as especificações do modelo de proposta – Anexo 

II deste Edital. 

4.1.4. Preço unitário e total de cada Item, em moeda corrente nacional, em algarismo, 

sendo que os valores dos itens não deverão ultrapassar mais que 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  
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 4.1.5. O preço total de cada item deverá estar expresso em algarismos e por extenso; 

4.1.6. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 

presente licitação. 

4.1.7. Valor total da Proposta, condições de pagamento e prazo de entrega. 

4.1.8. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

4.2. Número da conta corrente, o nome do Banco e a respectiva agência onde deseja receber 

seus créditos. 

4.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade dos itens prevista neste Edital.  

4.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, ficando assegurado, no entanto, as 

alterações contratuais nas hipóteses previstas pelo Art. 65 da Lei 8.666/93. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 

5.1.1. PESSOA JURÍDICA. 

5.1.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

5.1.1.2.    Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 

5.1.1.3.    Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular 

com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 

dentre os indicados no item 5.1.1.2, que comprove os poderes do mandante para a 

outorga. 

5.1.1.4. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

5.1.1.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

5.1.1.6. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro. 
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 5.1.1.7. O credenciamento é a condição obrigatória para a formulação de lances e para 

praticar todos os atos neste Pregão (artigo 4°, inciso VI da Lei 10.520/2002). 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO. 

6.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme anexo II), 

ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2, por qualquer meio 

gráfico de impressão, vedada a apresentação de texto escrito à mão. 

6.2. Declaração da Condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – 

EPP 

6.2.1. A declaração da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte é 

obrigatória para fins do tratamento diferenciado de que trata a LC n. 123/06, e 

deverá ser apresentada fora dos Envelopes nos 1 e 2, quando do credenciamento, e 

ser assinada pelo representante legal da empresa, ou pelo contador ou, ainda, pela 

Junta Comercial e, sob as penas da lei, deverá estar consignado não estarem nas 

restrições estabelecidas nos incisos do § 4º do art. 3º da citada lei complementar.   

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

7.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, alterações caso houver, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais; 

7.2.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 7.2.2, deste 

subitem; 

7.2.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

7.2.5. Os documentos relacionados nos itens 7.2.1 a 7.2.4 não precisarão constar do 
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 Envelope Documentos de Habilitação, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste pregão. 

7.3. REGULARIDADE FISCAL  E TRABALHISTA 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

7.3.2. Prova de inscrição na Fazenda Municipal da sede do licitante; 

7.3.3. Prova de inscrição na Fazenda Estadual da sede do licitante; 

7.3.4. Prova de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal relativo à 

sede da licitante; 

7.3.4.1.   Quanto à Fazenda Nacional, a prova de regularidade deverá incluir, 

obrigatoriamente, a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais e a Certidão de Quitação da Divida Ativa da União, fornecida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional competente; 

7.3.5. Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS); 

7.3.6. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

7.3.7. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD). 

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA  E TÉCNICA 

7.4.1.  Balanço Patrimonial do último exercício, devendo, porém a licitante vencedora 

do certame por ocasião da assinatura do contrato apresentar o balanço atualizado, 

devidamente registrado na Junta Comercial 

7.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da licitante; 

7.4.3. Comprovação de aptidão técnica para o fornecimento objeto do presente edital,   

estando de acordo com as características, quantidades e  prazos. A comprovação 

deverá ser feita por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

7.4.4. Autorizações de funcionamento específicas para o exercício de atividade, 

expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do  Ministério da Saúde 

que poderão ser consultadas em www.anvisa.gov.br, nos termos da Lei Federal nº. 
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 6.360 de 23/09/76 e Decreto Federal 79.094 de 05/01/77, compatíveis com os itens 

que compõem o objeto da licitação. As referidas autorizações deverão ser 

totalmente compatível ao Contrato Social em vigor da licitante. 

7.4.5. Licenças de funcionamento da licitante, emitidas pela Vigilância Sanitária do 

Estado ou Município sede (autoridade local), nos termos da Lei Federal nº. 6.360 

de 23/09/76, compatíveis com os itens que  compõem objeto da licitação. As 

referidas licenças deverão ser em nome em nome da licitante. 

7.4.6. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo – Anexo IV; 

7.4.7. Declaração de não haver fato impeditivo de participar de licitações – Anexo 

VI 

7.4.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (trinta) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

8.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III, 

ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 

habilitação. 

8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

8.3.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 

8.3.3. Que apresentem preços inexeqüíveis assim considerados aqueles 

excessivamente acima ou abaixo do preço médio encontrado pelo Pregoeiro. 

8.3.4. Que não atendam as demais disposições deste Edital e seus Anexos. 

8.4. No tocante aos preços as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
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 eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 

serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

8.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes.  

8.6. Classificadas as propostas pelo menor preço na forma regulamentada no edital, o 

Pregoeiro, poderá determinar a aferição da qualidade dos produtos, sendo este quesito, 

preponderante no julgamento, podendo o menor preço não ser o vencedor. 

8.6.1. Para aferir a qualidade dos produtos o Pregoeiro poderá requisitar a presença de 

profissionais do órgão ao qual se destina a aplicação do produto, para apresentação 

de laudo técnico ou valer-se de laudos técnicos, emitidos por outros órgãos do 

Município, ou de outros municípios, ou de órgãos do Governo Estadual e da 

própria União, sempre referentes a produtos com as mesmas características 

técnicas.  

8.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

8.7.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 

àquela; 

8.7.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três). 

8.7.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

8.8. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

8.9. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 

completa da ordem de lances. 

8.10. Os lances deverão ser formulados por item, em valores distintos e decrescentes, 

inferiores a proposta de menor preço, considerando o valor unitário de cada item; 

8.10.1.   O intervalo mínimo de valor entre os lances a serem apresentados pelos 

licitantes serão definidos pelo Pregoeiro; 
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 8.10.2.   A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais, sendo considerado 

válido o ultimo lance verbal ofertado. 

8.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

8.12. Encerrada a etapa de lances e havendo microempresas ou empresas de pequeno 

porte em condições de exercer o direito de preferência, será adotado o procedimento de 

que trata o item II, subitens 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6. 

8.13. Encerrada a etapa de lances, ou exercido o direito de preferência pela 

microempresa ou empresa de pequeno porte, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

8.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

8.15. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.16. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 

que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

8.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação de seu autor. 

8.18. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 

decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

8.18.1. Substituição e apresentação de documentos; ou  

8.18.2. Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

8.18.3. O saneamento de falhas previsto no item 8.18, deverá ser feito no ato da 

conferência dos documentos necessários à habilitação. 

8.19. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico. 

8.19.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 
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 verificação, a licitante será inabilitada.  

8.20. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

8.21. No caso das microempresas ou empresas de pequeno porte apresentar restrições 

na regularidade fiscal, será adotada prerrogativa prevista no item II, subitem 2.6.  

8.22. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará 

com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

8.23. Ocorrendo, durante a sessão, qualquer fato, dúvida ou situação que não seja 

possível sua resolução imediata, terá, o Pregoeiro, a prerrogativa de suspender a sessão, 

sem prejuízo dos atos praticados, a fim de tomar as devidas providências para sanar o 

problema, responsabilizando-se por comunicar, às licitantes, a nova data do certame. 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

9.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 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. 

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 

do direito de recurso, sendo o objeto adjudicado pelo Pregoeiro e o processo 

encaminhado à autoridade competente para a homologação do objeto do certame à 

licitante vencedora. 

9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Pregoeiro 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e a autoridade competente 

homologará o procedimento. 

9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
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 9.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os encaminhados por fax. 

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

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 

Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

10. DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

10.1. O prazo para fornecimento do material será de 02 (dois) dias, contados da data 

do recebimento da autorização de compras emitida pelo Departamento de Compras. 

10.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a discriminação 

constante deste Edital e da proposta a ser apresentada, conforme autorizações emitidas 

pelo Departamento de Compras, não sendo admitida a troca de marca, unidade de 

medida, ou qualquer outra especificação constante da proposta. 

10.3. O objeto desta licitação deverá ser entregue sempre em dias úteis e no horário de 

expediente, sem ônus para o município. 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. O objeto da presente licitação será recebido parceladamente conforme re-

 quisições expedidas pelo departamento de compras. 

11.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

11.2.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

11.2.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

11.3. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

11.3.1. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 
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 12.1. Pela execução do objeto da presente Licitação, a PREFEITURA efetuará os 

pagamentos à contratada, mediante apresentação de faturas, elaboradas conforme 

disciplinado pela minuta contratual. 

12.2. É nula e não constituirá qualquer obrigação para a PREFEITURA a entrega de 

materiais, sem observância das condições deste Edital e do Contrato. 

12.3. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura no 

protocolo, previamente conferida e aprovada pelos órgãos competentes da 

PREFEITURA. 

12.4. Não serão pagas faturas, que contenham rasuras, ou apresentem descrição de 

materiais em desacordo, com a autorização emitida pelo Departamento de Compras, 

com o edital, contrato e proposta do licitante. 

12.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua 

apresentação válida. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. Os recursos financeiros para cobertura das despesas são os constantes na Lei 

Orçamentária para o exercício de 2013, nas seguintes rubricas: 

Função 10, Subfunção 302, Programa 0014, Atividade 2.301, Elemento de despesa 
3.3.90.30-22. 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato 

convocatório, conforme anexo V. 

14.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Corumbaíba, junto ao 

Departamento de Compras para assinar o termo de contrato. 

14.3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

se recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação 

das ofertas, e assim sucessivamente. 

15. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
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 15.1. Pela inexecução total parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades:  

15.1.1. Advertência por escrito; 

15.1.2. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 

licitante, por um período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do 

inciso IV, art.87 da Lei n.º 8.666/93; 

15.1.3. Rescisão do termo de contrato; 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.2. O resultado do presente certame será divulgado no placar da Prefeitura 

Municipal de Corumbaíba e no Diário Oficial do Estado de Goiás.  

16.3. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Corumbaíba, 

situada à Rua Simon Bolívar n.º 58, Centro, após a celebração do contrato. 

16.4. Findo o prazo de 30 (trinta) dias sem que os envelopes de habilitação citados no 

item anterior sejam retirados, os mesmos serão destruídos. 

16.5. Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão.  

16.5.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 

de 1 dia útil. 

16.5.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

16.6. 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 devidamente fundamentado. 

16.6.1. A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, sem prejuízo do 

disposto no § único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

16.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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 16.8. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

16.9. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

16.9.1.   Anexo I – Termo de Referência; 

16.9.2.   Anexo II – Modelo de Proposta; 

16.9.3.   Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital (inciso VII 

do art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002) 

16.9.4.   Anexo IV – Modelo declaração sobre trabalho do menor; 

16.9.5.   Anexo V – Minuta de Contrato. 

16.9.6.   Anexo VI – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento de 

participar de licitações. 

16.10. Esta licitação será automaticamente transferida para o primeiro dia útil de 

funcionamento na Prefeitura de Corumbaíba, no mesmo horário, caso ocorra no dia 

marcado para a sua realização; impedimento ou qualquer eventualidade de forma 

maior, decretação de ponto facultativo ou feriado que altere a normalidade dos serviços 

administrativos, mantidos os demais termos deste edital. 

16.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Corumbaíba - GO. 

16.12. As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de 

Licitação através do fone/fax: (64) 3447-7010; os interessados em adquirir o edital, 

deverão fazê-lo, diretamente à Rua Simon Bolívar n.º58, Centro – Corumbaíba – GO, 

ou no sítio www.corumbaiba.go.gov.br.  

  

Corumbaíba – GO, 16 de Outubro de 2013. 

 

  

  
Leandro do Vale Almeida 

Pregoeiro 
 
  

 
 
 
De Acordo:_______________________ 
                  Romário Vieira da Rocha 
                      Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE CORUMBAÍBA 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º  33/2013 

DATA: xx de xxx de 2013 
 

O presente procedimento licitatório tem como finalidade a aquisição de material de 

limpeza de uso hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações 

contidas no presente termo. 

 

 

                1. Justificativa: 

 

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações 

técnicas para a aquisição de Material de Limpeza de uso hospitalar, com vistas ao atendimento 

das necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbaíba. 

 

                 2. Objeto: 

 
Aquisição dos Materiais de Limpeza de uso Hospitalar abaixo relacionado, conforme as 

quantidades e especificações técnicas contidas no item 3 (três) do presente Termo de 

Referência. 

 

                  3. Quantidade, especificação técnica e apresentação do Material de Limpeza: 

 

 PRODUTOS USO HOSPITALAR  
Item DESCRIÇÃO Und Quan. V.l unit. V.l unit. 

1 

DETERGENTE CONCENTRADO EM PÓ : Usado na pré 
lavagem e lavagem de roupas hospitalares de todos os tipos 
de fibras têxteis, agindo em qualquer tipo de água(dura ou 
ferruginosas), tendo em sua formula extraordinário efeito 
de branqueamento e brilho sobre as fibras têxteis. Produto 
de cor azul, com sólidos totais de 98% e tendo na sua 
composição, agentes de suspensão, sequestrantes, 

SC 09 212,74 1.914,66 
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 alcalinizantes,quelantes e alvejantes óticos e essência. 
AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saco de 
20 kgs. 
 

2 

ALVEJANTE/DESINFETANTE EM PÓ: Usado p/ 
desinfecção e alvejamento e remoção de manchas em 
roupas em sujidade de sangue, remédios, molhos com ação 
biocida contra salmonella choreraesuis, staphilococcus, 
escherichia coli, pseudômonas aeruginosa, tendo em sua 
composição tripolifosfato de sódio, carbonato de sódio, 
ácido tricloroisocianúrico e princípio ativo: ácido 
tricloroisocianúrico e teor de cloro ativo de 14,0 a 16%. 
AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE . Balde de 
20 kgs. Apresentar ficha técnica. 

BD 09 213,58 1.922,22 

3 

AMACIANTE DE ROUPAS: Usado c/ a finalidade de 
desembaraçar e amaciar as fibras de tecido , tornando-o 
agradável ao toque. Produto líquido viscoso de cor Azul 
com PH=4,5-5,5, tendo em sua composição perfume, 
corante, coadjuvante, quaternário de amônia, conservante e 
água. AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Bombona de 20 lts. Apresentar ficha técnica. 
 

GL 12 68,14 817,68 

4 

DETERGENTE CONCENTRADO Á BASE DE 
AMONÍACO: Atuando na remoção de óleos, gorduras e 
sujeiras muito aderidas. É usado na lavagem de fórmicas, 
aço inox ,plástico, paredes e qualquer superfície lavável. 
Líquido viscoso vermelho alaranjado, PH 9,4-11,4, teor De 
ativos 6,5-8,5%. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Galão de 5 kgs. Apresentar ficha Técnica 
 

GL 09 20,47 184,19 

5 

DETERGENTE CONCENTRADO P/ LIMPEZA GERAL: 
Usado na limpeza leve e pesada, como Pisos, paredes, 
azulejos, e outras superficieis lavaveis. Liquído viscoso de 
cor amarelado, PH=8,0-10,0 e tendo na sua composição 
tensoativo aniônico e não iônico, neutralizante, aditivo, 
essência, corante e água.AUTORIZAÇÃO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar ficha 
técnica. 
 

GL 18 26,14 470,58 

6 

DESINFETANTE CONCENTRADO COM PERFUME 
FLORAL/LAVANDA: Usado p/ desinfecção de vasos 
sanitários, ralos, vestiários, corredores e em todos os locais 
onde há necessidade de desinfecção. Produto liquído com 
PH= 6,0-8,0, e tendo na sua composição, cloreto de Alquil 
Dimetil Benzil Amônio(50%)0,5%, conservante, pigmento, 
água e essência. AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar ficha técnica. 
 

 

GL 

 

18 19,77 355,86 

7 

DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO Á 
BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO: Com 2% de cloro 
ativo, indicado na desinfecção de pisos , paredes, bancadas 
e acessórios não críticos em hospitais e lactários. Deve ter 
eficácia em bactérias gram-positivas e gram-negativas. 
Usado também p/ desinfecção de chupetas, mamadeiras e 
bicos, tendo em sua composição teor de cloro atvo de 2,0 – 
2,5 %, PH=11,5 – 13,5, teor de ativos 7,0 – 9,0%. Líquido de 

GL 09 25,27 227,46 
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 cor esverdeado com odor de cloro. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar ficha 
técnica. 
 

8 

SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO Á BASE DE 
TRICLOSAN: -> Sem fragância e sem corantes,p/ limpeza, 
lavagem e assepsia das mãos em laboratórios e hospitais. 
Deverá conter emolientes que amaciam e suavizam a pele. 
Deverá conter o PH 100% : 5,5 – 6,0 e alguns componentes 
químicos na composição como: triclosan, glycol 
Stearate,Sodium Chloride, Sodium Citrate, Cocamide Dea, 
disodium Edta e Sodium Laureth Sulfate. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar ficha 
técnica e FISPQ. 
 

GL 12 29,75 357,08 

9 

ALCOOL GEL : A ser utilizado na limpeza e desinfecção 
das mãos, devendo ser eficaz contra bactérias, ter 
umectantes p/ hidratar a pele e o protetor Aloe Vera. D 
Extract,Carbomer everá conter em sua composição alguns 
componentes como o Aloe Barbadensis Leaf 
Extract,Carbomer,Sobitol,Propylene Glycol e 
Terahydroxypropyl e Thylenediamine. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar ficha 
técnica e FISPQ 
 

GL 27 31,49 850,23 

10 

PASTA UMECTANTE: P/ lavar, umectar e aditivar usada p/ 
eliminar os odores desagradáveis da roupa. Usada também 
p/ lavar roupas finas , delicadas, sintéticas com sujidade de 
fezes, urina, sangue,medicamentos, suor. Contêm cor 
branco amarelado com odor de pinho,PH(100%) 6,5-7,5, teor 
de sólidos totais(68-72)%,. AUTORIZAÇÃO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE.Barrica de 20 kgs. Apresentar 
ficha técnica. 
 

BC 09 183,35 1.650,21 

11 

DETERGENTE CONCENTRADO P/ LIMPEZA DE 
TALHERES, UTENSÍLIOS DE COZINHA: Eficiente na 
remoção de gorduras, na limpeza manual ou por aspersão 
de superfícies em geral. Liquido viscoso alaranjado , PH= 
6,0-8,0 e tendo na sua composição agente neutralizante, 
espessante,coadjuvante, dodecil benzeno sulfato de sódio, 
conservante, corante e água.AUTORIZAÇÃO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar ficha 
técnica. 
 

GL 06 34,96 209,76 

12 SUPORTE LIMPA TUDO: P/ uso de fibras 
 

UN 

 

12 

 

19,38 232,56 

13 

FIBRA SINTÉTICA USO GERAL: P/ limpeza geral – Pcte c/ 
10 Unidades 
 

PCT 45 12,41 558,45 

14 
FIBRA SINTÉTICA SERVIÇO PESADO : Pcte c/ 10 
unidades 

PCT 45 18,36 826,05 

15 
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO: Boa qualidade. Fardo 
(8x300mts). 

FD 114 24,68 2.814,28 

16 
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D: Boa qualidade 

(20x21cms). Fardo c/ 1000 fls. 
FD 120 8,05 966,00 
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17 

DISPENSER BRANCO P/ PAPEL HIG. ROLÃO : 8x300 c/ 
chave seg. 

UND 12 30,38 364,64 

18 
DISPENSER BRANCO P/ PAPEL TOALHA INTERF. : . 2 
dobras c/ chave. 

UND 12 29,39 352,64 

19 
DISPENSER BRANCO P/ SABONETE: C/ chave de 
segurança e reserv. p/ uso de sabonete liquido e álcool gel. 

UND 12 32,32 397,84 

20 
SACO PLÁSTICO BRANCO P/ LIXO: 40 lts- c/ 100 
unidades(leitoso) 

UND 12 12,17 146,08 

21 
SACO PLÁSTICO BRANCO P/ LIXO: 60 lts- c/ 100 
unidades(leitoso 

UND 12 16,60 199,20 

22 
SACO PLÁSTICO BRANCO P/ LIXO: 100 lts- c/ 100 
unidades(leitoso) 
 

UND 12 36,17 434,07 

23 

DETERGENTE ALCALINO CLORADO: Usado na 
remoção de resíduos proteicos, alvejar as superfícies 
tratadas, remover manchas por resíduos de alimentos, 
evitando contaminação por bactérias e bolores. Líquido de 
cor amarela c/ teor de cloro livre de 3,8% no mínimo, tendo 
na Sua composição alcalinizante, dispersante, Óxido de 
Alquil Dimetil Amina, veículo e coadjuvante. 
AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Bombona 
de 50 kgs. Apresentar ficha técnica. 
 

GL 06 276,40 1.658,40 

24 MOP ÚMIDO DE ALGODÃO UND 18 25,50 459,00 

25 MINI SABONETE – 20 gr PCT 03 75,50 226,50 

26 MOP SECO  UND 06 31,00 186,00 

 

                 4. Estimativa de custos: 

 

De acordo com a Cotação prévia realizada pelo Departamento de Compras da Prefeitura e que 

faz parte integrante deste Termo, o valor-base estimado é de R$ 18.771,73 (dezoito mil 

setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) 

 

                  5. Dos Deveres da Contratante: 

 

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

são obrigações da Contratante: 

5.1 – Atestar as faturas/notas fiscais oriundas da aquisição dos produtos licitados; 

5.2 – Efetuar os pagamentos devidos, imediatamente após a entrega dos produtos e materiais 

adquiridos, após devidamente atestada a entrega pelo responsável pela execução do Contrato; 

5.3 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

 

                      6. Dos deveres da Contratada: 

 

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

são obrigações da Contratada: 
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 6.1 – Cumprir o objeto deste Termo de Referência no prazo estabelecido na Proposta de 

preços; 

6.2 – Cumprir o objeto do presente Termo de Referência, com estrita observância das 

especificações técnicas  nele contidas, no Edital de Licitação e também na legislação em vigor. 

6.3 – Atender prontamente ás exigências da Secretaria Municipal de Saúde, no tocante ao 

atendimento dos pedidos por ela realizados, que serão sempre em forma de Ordem de 

Fornecimento e cujos produtos e/ou materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 

(dez) dias na sede do município sem ônus para a contratada; 

6.4 Entregar os produtos em perfeitas condições de uso e sempre dentro de suas respectivas 

datas de validade; 

6.5 – Fica a Contratada obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, todo e qualquer item que componha o objeto deste Termo de Referência em que se 

verificar vícios, defeitos ou que se apresentarem fora dos padrões de uso seguro por parte 

daqueles que deles forem se utilizar.  

 

  

                                                           Corumbaíba, 02 de outubro de 2.013 

 

 

 
DIVINO MAGNO LOURENÇO 
Secretário Municipal de Saúde   
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 ANEXO II 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 

Ao  
Município de Corumbaíba  
A/C Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
NESTA. 
 
REF.: Proposta para o Pregão Presencial 033/2013  
Prazo: 60 (Sessenta) dias 
Objeto: aquisição de material de limpeza de uso hospitalar para a Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
 Em atenção ao assunto tratado em referência, vimos apresentamos a V.Sa, a nossa 
proposta comercial para o veículo objeto do respectivo Pregão Presencial, sendo: 
 
Item DESCRIÇÃO Und Quan. Marca Vl. total Vl. total 

1 

DETERGENTE CONCENTRADO EM PÓ : Usado na pré 
lavagem e lavagem de roupas hospitalares de todos os 
tipos de fibras têxteis, agindo em qualquer tipo de 
água(dura ou ferruginosas), tendo em sua formula 
extraordinário efeito de branqueamento e brilho sobre as 
fibras têxteis. Produto de cor azul, com sólidos totais de 
98% e tendo na sua composição, agentes de suspensão, 
sequestrantes, alcalinizantes,quelantes e alvejantes óticos 
e essência. AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Saco de 20 kgs. 
 

SC 09    

2 

ALVEJANTE/DESINFETANTE EM PÓ: Usado p/ 
desinfecção e alvejamento e remoção de manchas em 
roupas em sujidade de sangue, remédios, molhos com 
ação biocida contra salmonella choreraesuis, 
staphilococcus, escherichia coli, pseudômonas 
aeruginosa, tendo em sua composição tripolifosfato de 
sódio, carbonato de sódio, ácido tricloroisocianúrico e 
princípio ativo: ácido tricloroisocianúrico e teor de cloro 
ativo de 14,0 a 16%. AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE . Balde de 20 kgs. Apresentar ficha técnica. 

BD 09    

3 

AMACIANTE DE ROUPAS: Usado c/ a finalidade de 
desembaraçar e amaciar as fibras de tecido , tornando-o 
agradável ao toque. Produto líquido viscoso de cor Azul 
com PH=4,5-5,5, tendo em sua composição perfume, 
corante, coadjuvante, quaternário de amônia, conservante 
e água. AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Bombona de 20 lts. Apresentar ficha técnica. 
 

GL 12    
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4 

DETERGENTE CONCENTRADO Á BASE DE 
AMONÍACO: Atuando na remoção de óleos, gorduras e 
sujeiras muito aderidas. É usado na lavagem de fórmicas, 
aço inox ,plástico, paredes e qualquer superfície lavável. 
Líquido viscoso vermelho alaranjado, PH 9,4-11,4, teor De 
ativos 6,5-8,5%. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Galão de 5 kgs. Apresentar ficha Técnica 
 

GL 09    

5 

DETERGENTE CONCENTRADO P/ LIMPEZA GERAL: 
Usado na limpeza leve e pesada, como Pisos, paredes, 
azulejos, e outras superficieis lavaveis. Liquído viscoso 
de cor amarelado, PH=8,0-10,0 e tendo na sua composição 
tensoativo aniônico e não iônico, neutralizante, aditivo, 
essência, corante e água.AUTORIZAÇÃO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar 
ficha técnica. 
 

GL 18    

6 

DESINFETANTE CONCENTRADO COM PERFUME 
FLORAL/LAVANDA: Usado p/ desinfecção de vasos 
sanitários, ralos, vestiários, corredores e em todos os 
locais onde há necessidade de desinfecção. Produto 
liquído com PH= 6,0-8,0, e tendo na sua composição, 
cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio(50%)0,5%, 
conservante, pigmento, água e essência. AUTORIZAÇÃO 
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar 
ficha técnica. 
 

 

GL 

 

18    

7 

DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO Á 
BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO: Com 2% de cloro 
ativo, indicado na desinfecção de pisos , paredes, 
bancadas e acessórios não críticos em hospitais e 
lactários. Deve ter eficácia em bactérias gram-positivas e 
gram-negativas. Usado também p/ desinfecção de 
chupetas, mamadeiras e bicos, tendo em sua composição 
teor de cloro atvo de 2,0 – 2,5 %, PH=11,5 – 13,5, teor de 
ativos 7,0 – 9,0%. Líquido de cor esverdeado com odor de 
cloro. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão 
de 5 lts. Apresentar ficha técnica. 
 

GL 09    

8 

SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO Á BASE DE 
TRICLOSAN: -> Sem fragância e sem corantes,p/ 
limpeza, lavagem e assepsia das mãos em laboratórios e 
hospitais. Deverá conter emolientes que amaciam e 
suavizam a pele. Deverá conter o PH 100% : 5,5 – 6,0 e 
alguns componentes químicos na composição como: 
triclosan, glycol Stearate,Sodium Chloride, Sodium 
Citrate, Cocamide Dea, disodium Edta e Sodium Laureth 
Sulfate. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Galão de 5 lts. Apresentar ficha técnica e FISPQ. 
 

GL 12    

9 

ALCOOL GEL : A ser utilizado na limpeza e desinfecção 
das mãos, devendo ser eficaz contra bactérias, ter 
umectantes p/ hidratar a pele e o protetor Aloe Vera. D 
Extract,Carbomer everá conter em sua composição alguns 
componentes como o Aloe Barbadensis Leaf 
Extract,Carbomer,Sobitol,Propylene Glycol e 

GL 27    
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 Terahydroxypropyl e Thylenediamine. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar 
ficha técnica e FISPQ 
 

10 

PASTA UMECTANTE: P/ lavar, umectar e aditivar usada 
p/ eliminar os odores desagradáveis da roupa. Usada 
também p/ lavar roupas finas , delicadas, sintéticas com 
sujidade de fezes, urina, sangue,medicamentos, suor. 
Contêm cor branco amarelado com odor de 
pinho,PH(100%) 6,5-7,5, teor de sólidos totais(68-72)%,. 
AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.Barrica 
de 20 kgs. Apresentar ficha técnica. 
 

BC 09    

11 

DETERGENTE CONCENTRADO P/ LIMPEZA DE 
TALHERES, UTENSÍLIOS DE COZINHA: Eficiente na 
remoção de gorduras, na limpeza manual ou por aspersão 
de superfícies em geral. Liquido viscoso alaranjado , PH= 
6,0-8,0 e tendo na sua composição agente neutralizante, 
espessante,coadjuvante, dodecil benzeno sulfato de 
sódio, conservante, corante e água.AUTORIZAÇÃO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Galão de 5 lts. Apresentar 
ficha técnica. 
 

GL 06    

12 SUPORTE LIMPA TUDO: P/ uso de fibras 
 

UN 

 

12 

 

   

13 

FIBRA SINTÉTICA USO GERAL: P/ limpeza geral – Pcte 
c/ 10 Unidades 
 

PCT 45    

14 
FIBRA SINTÉTICA SERVIÇO PESADO : Pcte c/ 10 
unidades 

PCT 45    

15 
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO: Boa qualidade. Fardo 
(8x300mts). 

FD 114    

16 
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D: Boa qualidade 

(20x21cms). Fardo c/ 1000 fls. 
FD 120    

17 
DISPENSER BRANCO P/ PAPEL HIG. ROLÃO : 8x300 c/ 
chave seg. 

UND 12    

18 
DISPENSER BRANCO P/ PAPEL TOALHA INTERF. : . 2 
dobras c/ chave. 

UND 12    

19 

DISPENSER BRANCO P/ SABONETE: C/ chave de 
segurança e reserv. p/ uso de sabonete liquido e álcool 
gel. 

UND 12    

20 
SACO PLÁSTICO BRANCO P/ LIXO: 40 lts- c/ 100 
unidades(leitoso) 

UND 12    

21 
SACO PLÁSTICO BRANCO P/ LIXO: 60 lts- c/ 100 
unidades(leitoso 

UND 12    

22 
SACO PLÁSTICO BRANCO P/ LIXO: 100 lts- c/ 100 
unidades(leitoso) 
 

UND 12    

23 

DETERGENTE ALCALINO CLORADO: Usado na 
remoção de resíduos proteicos, alvejar as superfícies 
tratadas, remover manchas por resíduos de alimentos, 
evitando contaminação por bactérias e bolores. Líquido 
de cor amarela c/ teor de cloro livre de 3,8% no mínimo, 
tendo na Sua composição alcalinizante, dispersante, 

GL 06    
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 Óxido de Alquil Dimetil Amina, veículo e coadjuvante. 
AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Bombona de 50 kgs. Apresentar ficha técnica. 
 

24 MOP ÚMIDO DE ALGODÃO UND 18    
25 MINI SABONETE – 20 gr PCT 03    
26 MOP SECO  UND 06    

 
 
Validade da proposta: 
Condições de pagamento: 
Prazo de entrega do objeto: 
Garantia do veículo:  

 
Local e data 

Representante legal 
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 ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO PLENO CUMPRIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS 

 
 
 
 A empresa ______________________________________, cadastrada no 

CNPJ/MF sob o nº ______________________, estabelecida na _______________________, 

por seu representante legal, declara junto ao Município de CORUMBAÍBA, que atende a todos 

os requisitos de habilitação e apresentará os envelopes contendo a indicação do objeto e dos 

preços oferecidos, no processo licitatório de que trata o Edital de Pregão Presencial nº 

033/2013. 

 

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e 

administrativa por eventual falsidade. 

 
 

Local ___ de __________ de 2013. 
 

 
 

_____________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 
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 ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 A empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ___________, 

portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF/MF nº ________________, 

declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 

utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) 

anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Lei nº 

9.854/99). 

 

Local, ____ de __________ de 2013. 

 

 
 

_____________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 
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ANEXO VI 

                                                  

                                                          CONTRATO DE FORNECIMENTTO DE 

MATERIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N. XXX/2013 

Que entre si celebram a Prefeitura Municipal de 
Corumbaíba, Estado de Goiás, e a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na forma e 
condições abaixo especificadas. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ XXXXX, com sede na Rua Simon Bolívar, nº 58 

Centro nesta cidade de Corumbaíba doravante denominada simplesmente PREFEITURA. 

Neste ato representado pelo Prefeito Municipal, XXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF 

XXXXXXXX, e da RG XXXXXX - SSPGO, residente e domiciliado na Cidade de 

Corumbaíba – GO. E a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX com sede a 

XXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, Cidade de XXX, XXXXXX, inscrita no CNPJ 

XXXXXXX, neste ato representada pelo seu sócio, o Senhor XXXXXXXX, CPF XXXXXX, 

residente e domiciliado na cidade de XXXXXX, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA. Considerando a Homologação e Adjudicação do objeto da licitação de que 

trata a licitação na modalidade CONVITE nº XXX/2013, consoante o Processo n. º XXXXX e 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais ordenamento jurídico que 

disciplina a matéria; RESOLVEM celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes 

Cláusulas e condições:  

Da fundamentação legal: O presente termo de contrato fundamenta-se nas disposições 

constantes da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

Da data e local de assinatura: Lavrado e assinado em Corumbaíba, aos ____ dias do mês de 

_____ de 2013. 

a) CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: a aquisição de material de limpeza de 

uso hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde 

b)  CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E VIGÊNCIA: O presente instrumento 

de contrato terá o prazo de vigência de xx dias e entrará em vigor na data de sua 
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 assinatura pelas partes e testemunhas. 

2.1 - O Presente Contrato terá Vigência de ____ de ________ de ____ até ___ de ______ de 

____. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:  

3.1 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

3.2 Fornecer à contratada documentos, informações e demais elementos que possuir ligados 

ao presente contrato; 

3.3 Exercer a fiscalização do contrato, na forma da cláusula oitava; 

3.4 Coordenar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades do contrato, 

garantindo a observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e 

transparência; 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

4.1 Entregar o objeto deste contrato de acordo com as especificações, obedecendo 

rigorosamente ao prazo estabelecido;  

4.2 Fornecer ao CONTRATANTE, relatórios demonstrativos que venham a ser solicitados 

pelo CONTRATANTE; 

4.3 Fornecer, às suas custas o transporte próprio e necessário à entrega dos materiais; e a 

execução de serviços. 

4.4 Arcar com os ônus e o desembolso decorrentes de consumo, avarias ou perdas, antes e 

durante a entrega dos materiais; e a execução de serviços. 

4.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, conforme o art. 70 da Lei 

8.666/93; 

4.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

4.7 Arcar com os custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, contribuições fiscais e 

parafiscais, emolumentos e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente.  

incidam sobre a execução do objeto; 

4.8 Não ceder a terceiros, em hipótese alguma, o presente contrato, no todo ou em parte, 

sem o prévio e expresso consentimento da fiscalização da Prefeitura. 
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 4.9 A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas com pagamento de pessoal, 

encargos trabalhistas, sociais, securitários e outras decorrentes da execução do presente 

contrato, ex-vi do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução 

do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO: Dá-se a este contrato valor total de R$ 

______ (________). 

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos da despesa que 

se refere esta cláusula serão efetuados em ate 30 dias após a apresentação das notas fiscais do 

objeto pactuado com deposito em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, a ser 

informada quando da emissão do respectivo documento de crédito. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela execução do objeto da presente Licitação, a PREFEITURA 

efetuará os pagamentos à contratada, mediante apresentação de faturas, elaboradas conforme 

disciplinado pela minuta contratual, que se fará desta forma.  

11.1. PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado: em até 30 dias após a 

entrega dos produtos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 

culpa da CONTRATADA, o prazo de vencimento ocorrerá em até 30 dias (trinta dias) dias 

contados da data da respectiva reapresentação.  

CLÁUSULA OITAVA: DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto deste contrato será executado no local definido através 

do Edital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as 

cláusulas avençadas e observados os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o 
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 inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial, nas penalidades previstas na 

Lei 8.666/93.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 

servidor, o qual será responsável pela fiscalização.  

CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE: A contratada é responsável por danos 

causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, 

não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão da Administração.  

PARÁGRAFO ÚNICO - A contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 

oriundos da execução do contrato, podendo a Administração, a qualquer tempo, exigir a 

comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da 

contratada.  

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido por ato 

unilateral da PREFEITURA, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, 

sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de quaisquer espécies com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do artigo 77 da Lei 

nº 8.666/93, bem como pelos motivos relacionados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma 

legal.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado ao CONTRATADO o direito ao contraditório e a 

prévia e ampla defesa.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES: O contratado estará sujeito às 

penalidades previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a 

prévia e ampla defesa.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

contratuais sujeitará o contratado à multa de mora de até 2% (dois por cento) do valor do 

contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato 

pela administração e da aplicação de outras sanções previstas neste edital e na legislação 

inicialmente citada.  
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 PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas administrativas serão aplicadas a critério da 

PREFEITURA, atendendo à gravidade da infração até o valor máximo acumulado de 20% 

(vinte por cento) do valor do contrato em seu total.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: As multas administrativas previstas na cláusula anterior não têm 

caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos 

das infrações cometidas. 

PARÁGRAFO QUARTO: Advertência, que será aplicada através de notificação por meio 

de ofício, mediante contra recibo do representante legal da CONTRATADA estabelecendo 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que apresente as suas justificativas para o atraso, que 

só serão aceitas mediante análise da administração; 

PARÁGRAFO QUINTO: A mora na execução e o não atendimento às determinações da 

CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA à advertência ou à multa, 

autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a declarar 

rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensão do direito de licitar e contratar em 

seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração de sua inidoneidade, 

facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa. 

PARÁGRAFO SEXTO: Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções 

cabíveis, a CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 

prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou 

extrajudicial de perdas e danos. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO: Caso a 

PREFEITURA tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, o 

CONTRATADO ficará sujeito ao pagamento, além do principal do débito, da pena 

convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente 

contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com 

prévio e expresso consentimento da PREFEITURA, sob pena de imediata rescisão.  



                        
       PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 CORUMBAIBA 

 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7000 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: O contratado se 

obriga 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.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO: 

Após assinatura deverá o presente contrato ser publicado, em extrato, no Placar Oficial do 

Município (imprensa oficial), correndo os encargos por conta da PREFEITURA e, remetendo-

se cópia do mesmo, no prazo legal, ao Tribunal de Contas dos Municípios. Fica nomeado o 

servidor xxxxxxxxxxxxxxxx para executar todas as ações de controle e acompanhamento deste 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO DE ELEIÇÃO: Fica eleito o Foro da Cidade de 

Corumbaíba - Goiás, para ação que resulte ou possa resultar do disposto neste contrato.  

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, a 

PREFEITURA e a CONTRATADA assinam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor 

e para uma única finalidade, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas 

abaixo firmadas.  

Corumbaíba,          de                         de  2013 

 
XXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal 
 

__________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADO 
 

Testemunhas: 

 

 

1ª) __________________________               2ª) __________________________ 
     CPF:                                                                     CPF: 
        

 

 

 



                        
       PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 CORUMBAIBA 

 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7000 

 
ANEXO VI 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL 
 

 
 

A empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ(MF) sob o nº ____________________, estabelecida na Rua/Av.________________, 

Setor ___________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos de habilitação, na forma do parágrafo 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93, para a 

habilitação em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, 

Federal, Estadual ou Municipal. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

_________________(local e data). 

 

 

 

___________________________________________ 

(nome da empresa.) 

CNPJ (MF) ________________ 

 
 


