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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2017. 
PROCESSO LICITATORIO 53/2017. 

 
Objeto: Aquisição de saneantes, correlatos e papel toalha para unidades de saúde 
do Município de Brasilândia de Minas MG, conforme anexo I deste edital. 
DATA DA ABERTURA: 24 de novembro de 2017. 

HORA: 14h30min. 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – PRAÇA CIVICA 141 – BELA 

VISTA – CEP -38.779-000. FONE/FAX (38) 3562-1202. 
Razão Social: 

CNPJ N.º 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                                                       Estado: 

Telefone/Fax  

Pessoa para contato: 

 
Recebemos, via email/fax ou em cópia reprográfica, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local:__________________, ____ de __________________ de 2017. 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

Senhor Licitante, 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Brasilândia de 
Minas - MG e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de 
entrega do edital e remeter ao setor de compras e Licitações FONE/FAX (38) 3562-

1202 -E-MAIL-licitacao@brasilandiademinas.mg.gov.br. 

A não remessa do recibo exime o setor de Licitações e Contratos da comunicação 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 
 

BRASILÄNDIA DE MINAS/MG, 10 de novembro de 2017. 
 

Paulo Ferreira Machado 
PREGOEIRO OFICIAL  
Portaria N° 002/2017 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2017. 

PROCESSO LICITATORIO Nº 53/2017. 

 Menor preço por item - Registro de Preços 

 

1 – PREÂMBULO. 

 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS - ESTADO DE 

MINAS GERAIS, sito na Praça Cívica, 141 – Bela Vista, através do seu Pregoeiro 

com sua Equipe de Apoio desta Prefeitura, torna público que dia 24 de novembro 

de 2017, a partir das 14H30MIN, estará reunido para receber as documentações e 

proposta para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo “Menor 

preço - Unitário”, para registro de preços, o qual será processado e julgado de 

conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 

subsidiariamente à Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei 

Complementar 123/2006, Lei Complementar 128/2008 e Lei Complementar 

147/2014. 

 

1.2. Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de 

habilitação, ocorrerão em sessão pública e deverão ser entregues no máximo até 

as 09H00MIN do dia 24 de novembro de 2017. 

 

1.3 O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no edifício sede da 

Prefeitura MUNICIPAL de BRASILÄNDIA DE MINAS - MG. Outras informações 

poderão ser obtidas pelo telefone (38) 3562-1202 no setor de compras e 

licitações, desta Prefeitura MUNICIPAL, de segunda a sexta feira, no horário das 

12h00min às 18h00min. O setor de compras e Licitações não se responsabilizará 

pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não 

confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.  

 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 

2.1 O objeto da presente licitação é a Aquisição de saneantes, correlatos e papel 
toalha para unidades de saúde do Município de Brasilândia de Minas MG, 
conforme anexo I deste edital. 
 
2.2 As quantidades e a discriminação detalhada dos produtos objeto deste edital, 
constam no formulário de Proposta de Preços, anexo I, qual faz parte integrante 
deste 
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3 - DA ABERTURA. 

 

3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo 

pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação 

mencionada no preâmbulo deste edital. 

 

DATA DA ABERTURA: 24 de novembro de 2017. 

HORA: 14h30min. 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – PRAÇA CIVICA 141 – BELA 

VISTA – CEP -38.779-000. FONE/FAX (38) 3562-1202. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

 

4.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que 

atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à 

documentação. 

 

4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE 

MINAS - MG; 

b)  Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

c)  Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução 

ou liquidação; 

d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em 

consórcio.  

e) Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS - MG. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO. 

 

5.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (Um) representante, que será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 

efeitos previstos neste edital, por sua representada. 
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5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 

habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para 

credenciamento junto ao pregoeiro, devidamente munido de documentos que o 

credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, 

ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial 

equivalente. 

 

5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas 

e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este 

certame licitatório, em nome da proponente. 

 

5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com 

firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, 

deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato 

social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual 

sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 

5.5 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não 

estejam munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. 

A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da 

formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do 

direito de interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida 

de se manifestar durante os trabalhos. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE 

HABILITAÇÃO. 

6.1 Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1 deste 

Edital. 

 

6.2 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro 

ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, 

em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma dos 

sub-itens abaixo: 
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6.2.1 – No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no 

subitem 6.2, o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou 

Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes 

documentos: 

 

a) Declaração de Comprometimento de Habilitação (conforme modelo em 

anexo); 

b) Procuração publica ou particular comprovando os poderes para formular 

lances verbais de preços, conforme item 5.3; 

c) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 

I cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso 

de empresa individual; 

II registro comercial, no caso de empresa individual; 

III ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, (caso o contrato social em vigor não apresente o nome do 

sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma deverá 

apresentar também a alteração que contenha estes dados). 

IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

V Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

exigir; 

 

d) Comprovação de enquadramento como microempresa, empresa de 

pequeno porte ou MEI (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma 

que segue abaixo: 

  

I Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no 

CRC (Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra 

nos Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou MEI. 

II Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. 
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Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos 

citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa,  

Empresa de Pequeno Porte ou MEI. 

 

6.2.2 A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida 

no subitem 6.2.1 deste Edital implicará em não recebimento, por parte do 

Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, 

portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório. 

 

6.2.3 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa, 

Empresa de Pequeno Porte ou MEI, ou apresentação de documento diferente do 

exigido no subitem 6.2.1 deste edital implicará na anulação do direito da mesma 

em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06. 

 

6.2.3 ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017. 

PROCESSO LICITATORIO Nº 53/2017. 
DATA DE ABERTURA: 24 de novembro de 2017. 

HORÁRIO: 14h30min. 

 

6.2.4 ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017. 

PROCESSO LICITATORIO Nº 53/2017. 
DATA DE ABERTURA: 24 de novembro de 2017. 

HORÁRIO: 14h30min. 

 

6.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 

apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, 

pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – MG, ou ainda pela juntada da(s) folha(s) de 

órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).  
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6.4 Os documentos necessários para participação na presente licitação, 

compreendendo os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus 

anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua 

Portuguesa). 

 

6.5 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame 

licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos 

respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou 

notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais 

documentos além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor 

juramentado. 

 

6.6 A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da 

equipe de apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – MG, 

poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio 

sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – MG, situada PRAÇA 

CIVICA 141 – BELA VISTA – CEP -38.779-000. FONE/FAX (38) 3562-1202, no horário das 

12:00 às 18:00hs. 

 

6.7 O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da 

habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 

faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

 

6.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, 

admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como 

forma de ilustração das propostas de preço. 

 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1). 

 

7.1 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da 

licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos:  

I – Ser apresentada no formulário fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BRASILÄNDIA DE MINAS – MG, Anexo I deste edital, ou em formulário próprio 

contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por 

quem de direito, em 01 (Uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), 
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com 02 (dois) dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, 

conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

 

II – Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos, 

computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da 

licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e 

quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e 

constante da proposta; 

 

III – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo 

indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

 

IV – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 

endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último 

se houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. 

Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da 

contratação; 

 

V – Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1. Não 

havendo indicação expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele 

constante deste inciso. 

 

7.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo 

divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será 

considerado o primeiro. 

 

7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto. 

7.4 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos 

com a entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1, inciso II deste 

Edital. 
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7.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 

convocatório. 

 

7.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 

edital. 

 

7.7 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 

propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e 

seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 

legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 

 

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2). 

 

8.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste 

edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de 

inabilitação. 

 

8.2 - A documentação relativa à habilitação fiscal e contábil, conforme a 

constituição consistirá em: 

 

8.2.1 Comprovante de Inscrição e Situação cadastral no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto 

licitado; 

 

8.2.2 Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e 

aceita o inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem 

como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações desta licitação; 

 

8.2.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta 

Negativa da de Débitos relativos aos Tributos Federais, INSS e à Dívida Ativa 

da União); 

8.2.4 Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, 

da unidade de federação da sede da licitante; 
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8.2.5 Certidão negativa de débitos atinentes a tributos municipais, emitida 

pela Prefeitura da sede do licitante; 

 

8.2.6 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço) – CRF demonstrando situação regular. 

 

8.2.7 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 03 (TRES) meses da 

realização da licitação; 

 
8.2.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.   
 

8.2.9 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de catorze anos, conforme modelo do anexo IV deste edital. 

 

8.2.10 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer 

tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes 

impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, 

conforme anexo III deste edital. 

 

8.3 A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 

 

8.3.1  Fornecer processos de lavagem com quantidade de produtos por litro 

de água ou por quilograma de roupa, recomendados para roupas hospitalares 

com sujidade leve, pesada, cobertores; 

 

8.3.2  Apresentar as fichas técnicas dos produtos conforme RDC n° 184 de 22 

de outubro de 2001; 

 

8.3.3 Apresentar fichas de informação de segurança de produtos químicos 

(FIPQ) assinada pelo responsável técnico da empresa fabricante, conforme n° 

1425/2001, conforme portaria n° 327/SNVS/MS de 30 de junho de 1997; 

 

8.3.4  Apresentar rótulo do produto caracterizado de assistência à saúde RDC  

n° 40 de 05 de junho de 2008, RDC n° 184, de 22 de outubro de 2001; 
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8.3.5  Fornecer boas práticas de fabricação ou ISO 9001 conforme portaria n° 

327/SNVS/MS de 30 de junho de 1997 e na forma da Lei n° 6360 de 23/09/76 

para as empresas FABRICANTES; 

 

8.3.6 Apresentar o certificado de responsabilidade técnica (ART) do 

responsável técnico pela assinatura das fichas técnicas e FISPQ, da referida 

empresa fabricante; 

8.3.7  Fornecer autorização de funcionamento e licença de funcionamento da 

Anvisa e alvará sanitário no município sede para as empresas FABRICANTES; 

 

8.3.8 Fornecer alvará sanitário no município sede, autorização de 

funcionamento da ANVISA, certificado de responsabilidade técnica (ART) do 

responsável técnico, além de comprovação de registro da distribuidora no 

conselho regional, para as empresas DISTRIBUIDORAS. (A legislação federal 

que regula a matéria traz expressamente no seu art. 3° § 5° da Lei 8666/93, os 

preceitos normativos indispensáveis às empresas para sua produção ou 

comercialização “IV-Decreto de autorização em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir”; 

 

8.3.9  Os produtos de grau risco II deverão apresentar e possuir registro na 

ANVISA conforme RDC 59/2010; 

 

8.3.10 Os produtos de grau risco I deverão apresentar e possuir notificação na 

ANVISA conforme RDC 59/2010; 

 

8.3.11 Licença de operação em vigor do fabricante dos produtos emitida pela 

Secretaria do Meio Ambiente da sede do mesmo; 

 

8.3.12 Declaração emitida pelo fabricante dos produtos de que possui 

assistência técnica capacitada no local da sede da contratante ou região para 

prestar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos dosadores 

instalados na lavanderia do Hospital Municipal, respeitando o prazo máximo 

de 24 horas de resposta aos chamados emergenciais feito pelo contratante; 
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8.3.13 Declaração de que, caso a empresa seja vencedora, fornecer, em 

regime de comodato: automação de nível, enchimento e dosador eletrônico 

para o uso dos produtos na vigência do contrato de fornecimento e 

treinamento técnico de processamento de roupas de serviço de saúde 

responsável pela empresa; 

 

8.3.14 Apresentar 01 (hum) atestado de capacidade técnica e assistência 

técnica público ou privado da eficiência dos produtos e rigor na assistência 

técnica; 

 

8.3.15 Declaração de que, caso a empresa seja vencedora, fornecer, em 

regime de comodato, diluidores eletrônicos para os produtos de limpeza na 

vigência do contrato de fornecimento e treinamento técnico de limpeza e 

higienização em ambiente de assistência pelo responsável pela empresa. 

 

 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes 

de todas as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram 

assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, 

receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, 

contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas 

em ata os nomes das licitantes: 

 

a) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os 

documentos pessoais do mesmo.  

b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 

consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 

expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

c) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente 

identificados e lacrados. 

d) A Declaração de Comprometimento de Habilitação; 

e) Comprovação de enquadramento como microempresa, empresa de 

pequeno porte ou MEI (para as licitantes que assim se enquadrarem), 

conforme alínea “d” do item 6.2.1. 
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9.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, 

o Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais 

serão admitidas novas licitantes ao certame. 

 

9.3 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a 

Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de 

credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na alínea “a”, 

do item 9.1 exame este iniciado antes da abertura da sessão. 

 

9.4 Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a 

abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e 

rubricando todas as suas folhas. 

 

9.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

10 - DO JULGAMENTO. 

 

10.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das 

propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao 

critério do menor preço do objeto deste Edital. 

 

10.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das 

propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas 

de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das 

propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto 

ao valor. 

 

10.1.2 – Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a 

consulta de preços. Quando convocado pelo pregoeiro, o licitante desejar efetuar 

ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja 

qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de 

lances para aquele item. 
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10.1.2.1 – Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 

negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio 

obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço 

apurado na pesquisa de mercado. 

 

10.1.2 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos 

documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 

classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências 

constantes do presente Edital. 

 

10.2 Etapa de Classificação de Preços: 

 

10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 

 

10.2.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente 

licitação e os respectivos valores ofertados. 

 

10.2.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem 

crescente, de todas as licitantes. 

 

10.2.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada 

item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor 

preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

 

10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa 

de lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de 

menor preço, multiplicado por 1,10 (Um virgula dez), desprezando-se a terceira 

casa decimal. 

 

10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior, O Pregoeiro classificará as melhores 

propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a 

serem propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, 

lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 

distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal 

deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

 

10.2.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para 

os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da 

proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, 

em ordem decrescente de valor. 

 

10.2.8 O pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de 

acordo com o item a ser adquirido. 

 

10.2.9 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço 

por item. 

 

10.2.10 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando 

convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas 

posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última 

proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva. 

 

10.2.11 Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a 

compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação. 

 

10.2.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, 

decidindo motivada e expressamente a respeito. 

 

10.2.13 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de Uma proposta que atenda integralmente ao 

Edital. 
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10.2.14 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e 

não se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, 

na mesma sessão do Pregão. 

 

10.2.15 Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o Pregoeiro 

poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja 

obtido o melhor preço para a administração. 

 

10.2.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 

licitante desistente ás sanções administrativas constantes do item 18, deste Edital. 

 

10.2.17 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos 

materiais condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza 

não previstos neste Pregão; 

 

10.2.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

10.3 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO 

EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ou MEI, SEGUNDO AS LEIS 

COMPLEMENTARES: 123/06, 128/08 e 147/14. 

 

10.3.1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro 

empresa, empresa de pequeno porte ou MEI nos termos das Leis 123/06, 128/08 

e 147/14, serão observado o seguinte: 

 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas, 

empresas de pequeno porte ou MEI, entendendo-se por empate 

aquela situação em que as propostas apresentadas pela 

microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada 

apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei 

complementar. 

b) A microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI mais bem 

classificada terá a oportunidade de apresentar novo lance de preço no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por parte do 

Pregoeiro, sob pena de preclusão. 
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c) Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno 

porte ou MEI, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs 

ou EPPs ou MEIs remanescentes, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro 

empresas, empresas de pequeno porte ou MEI que se enquadrem no 

disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

 

10.4 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 

 

10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e 

sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a 

abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante. 

 

10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em 

desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 

 

10.4.3 – As micro empresas, empresas de pequeno porte ou MEI deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

10.4.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 

micro empresa, empresa de pequeno porte ou MEI terá assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de 

regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 

com efeito, negativa. 

 

Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no 

subitem acima, implicará na 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 
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facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

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

 

10.4.5 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio 

Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 

interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese 

de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da 

regularidade dos atos procedimentais. 

 

10.4.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a 

oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 

licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo pregoeiro.  

 

10.4.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 

apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para 

habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, 

pelo pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) 

da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

 

10.4.8 Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 

declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeiro, devidamente 

lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após 

esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. 

Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

 

10.4.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência 

de sua interposição, será feita pelo pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação 

à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a 

Autoridade Competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – 

MG, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese 

de existência de recursos, os autos serão encaminhados à assessoria Jurídica 

para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da  
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licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 

contratação. 

 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

 

11.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, 

qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar 

memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão 

a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos.  

 

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final 

da sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro à licitante vencedora. 

 

11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados na PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – PRAÇA 

CIVICA 141 – BELA VISTA – CEP -38.779-000 BRASILÄNDIA DE MINAS-MG; 

 

11.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo pregoeiro, que 

consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e 

declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes 

do término da sessão. 

 

11.5.1 Também serão conhecidas as contra-razões a recursos tempestivamente 

apresentadas. 

 

12 – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 

 

12.1 – As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a 

Prefeitura e a licitante vencedora, serão formalizadas através ata de registro de 
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preços observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 

legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 

 

12.2 – A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a ata 

de registro de preços, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias 

consecutivos, contados a partir da convocação. 

 

12.3 – O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela PREFEITURA. 

 

12.4 – O PREGOEIRO poderá, quando a convocada não assinar a ata de registro de 

preços prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim 

sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

 

13 - DO PREÇO, DO REAJUSTE E DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 

13.1 – O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da 

apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data 

de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em 

condições de liquidação e pagamento.  

 

13.2. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do 

registro, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico - 

financeiro inicial da ata, nos termos da legislação que rege a matéria, observando-

se para este fim a margem de lucro atribuída a cada item, na data do registro de 

preços. 

 

13.3 O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado 

por alteração das normas federais pertinente à política economia ou por 

sazonalidades do mercado. 

 

13.4. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega 

do objeto desta licitação, que deverá ser entregue de forma parcelada na medida 

das necessidades das unidades administrativas. 
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13.5 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 

13.5.1. O registro formalizado na ata a ser firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BRASILÄNDIA DE MINAS – PRAÇA CIVICA 141 – BELA VISTA – CEP -38.779-000 e as 

empresas que apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar no 

presente certame, terá validade de 12 meses contados, a partir da data de sua 

publicação. 

 

13.5.2. Será admitida a prorrogação da vigência da ata em até 12 (DOZE) meses, 

nos termos do art. 57, § 4º, da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta continuar se 

mostrando mais vantajosa. 

 

13.5.3 Durante o prazo de validade do registro de preços a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BRASILÄNDIA DE MINAS não ficará obrigada a comprar os produtos objeto deste 

pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo realizar 

outras modalidades de licitações ou proceder a outras formas de aquisição 

quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às 

licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em 

igualdade de condições.  

 

13.5.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido 

pelo beneficiário do registro quando a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE 

MINAS optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste 

for igual ou superior ao registrado.  

 

13.5.5. O setor de Compras e Licitações Públicas acompanhará a evolução dos 

preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na ata, sendo que serão considerados compatíveis com os de 

mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles 

apurados pelo setor de compras e licitações. 

 

13.5.6. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média 

dos preços de mercado, o setor de Compras solicitará ao fornecedor, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis 

definidos no subitem anterior. 
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13.5.7. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do 

compromisso assumido, e o pregoeiro da ata deverá convocar os demais 

fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

13.5.8. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens 

anteriores, o pregoeiro procederá a revogação da ata, promovendo a compra por 

outros meios licitatórios. 

 

14 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO. 
 

14.1 – As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação 
correrão por conta das seguintes dotações: 
 
02.06.01.10.301.1002.2122.3.3.90.30.00 ficha 240; 
02.06.01.10.305.1004.2057.3.3.90.39.00 ficha 285; 
02.06.01.10.301.1002.2049.3.3.90.30.00 ficha 224. 
 

15 – DO FORNECIMENTO. 

 

15.1 – Os produtos serão solicitados conforme a necessidade das unidades 

administrativas e deverão ser entregues no local indicado pela prefeitura pelo 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da 

requisição devidamente assinada. 

 

15.2 – A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material 

que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua 

aceitação. 

15.3 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos 

materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em 

desacordo com apresentado na proposta. 

 

15.4 – A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por 

parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais 

prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, 

inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado 

por um encarregado da Pasta. 

  

16 - DO PAGAMENTO. 
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16.1 - O pagamento será feito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE 

MINAS -MG, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento dos materiais, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da 

Prefeitura MUNICIPAL, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 

corrente indicada pela contratada. 

 

16.2 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento 

em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da 

Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos 

bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

16.3 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo 

para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

16.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para 

cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe 

tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

 

16.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de 

Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

16.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o 

valor devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final 

do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original 

deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) 

de juros de mora por mês ou fração. 

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

 

17.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 

obrigações da CONTRATADA: 

 

I entregar com pontualidade os materiais solicitados; 
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II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração MUNICIPAL, através 

da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas 

as providências de regularização necessárias; 

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, 

objeto da presente licitação; 

IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 

 

17.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 

obrigações da CONTRATANTE: 

 

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

CONTRATADA; 

II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato; 

III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

 

18 - DAS PENALIDADES. 

 

18.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 

Pregão, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, 

e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 garantida sempre a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

18.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, 

obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Nota 

de Empenho, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior 

à data prevista para o fornecimento do material. 

 

18.1.2 – Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada nos 

termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 

por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 

injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por 

cento) do valor empenhado.  
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18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita 

às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

 

I - advertência;  

II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

18.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão 

de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que 

formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em 

que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  

 

18.4 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas 

adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada 

pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, 

ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  

 

19 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 

 

19.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

os termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o 

pedido de acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço 

discriminado no subitem 11.4 deste edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a 

petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas 

pelo Fone (38) 3562-1202. 

 

19.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos 

os respectivos prazos legais. 

 

19.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 
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20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 

públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da 

contratação. 

20.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas 

qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da 

sessão pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do 

órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura 

contratação. 

20.3 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade MUNICIPAL Superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo. 

20.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste 

Edital, nos termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não 

implicarão em direito à contratação. 

20.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início 

e inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em 

dia de expediente normal na PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS - 

MG, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

20.6 O Prefeito MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS, poderá revogar a presente 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

20.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 

realização do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas. 

20.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, 

serão competentes exclusivamente o Foro da Comarca de João Pinheiro-MG. 
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20.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, ou ainda por problemas de ordem técnica ficará esta transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecido. 

20.10 – A cópia completa deste edital poderá será enviada por via email, ou 

retirado o edital impresso, junto ao setor compras, Licitações e Contratos no 

prédio do Paço MUNICIPAL, gratuitamente. 

20.11 Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro. 

20.12 Fazem partes integrantes deste edital: 

Anexo (Segue em anexo separado a Planilha Eletrônica de Proposta de 

Preços, cujo envio é obrigatório, sendo desclassificada do certame a 

empresa que não apresentar o arquivo eletrônico).  

ANEXO I – RELAÇÃO DOS ITENS 

Anexo II – Minuta do Contrato; 

Anexo III – Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e 

contratação; 

Anexo IV - Declaração de não emprego a Menor de Idade; 

Anexo V – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

Anexo VI – Declaração de conhecimento e aceitação do inteiro teor do edital; 

 
BRASILÄNDIA DE MINAS/MG, 10 de novembro de 2017. 

 

________________________________________ 

Paulo Ferreira Machado 
PREGOEIRO OFICIAL  
Portaria N° 002/2017. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2017. 

PROCESSO LICITATORIO 47/2017. 

 

                                                                                ANEXO I – RELAÇÃO DOS ITENS 

 
  

Objeto - Material de Higiene e Limpeza para as Unidades da Secretaria de Saúde 

 

 Item Produto Unid Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total  

 00001 010337 - Desinfetante bactericida odorizante, disponível fragrâncias floral e lavanda GL 30 

 Marca: 

 Especificação: Desinfetante bactericida odorizante, disponível fragrâncias floral e lavanda, contendo em sua formulação 15% de cloreto de alquil dimetil benzil amônio; ampla  

 ação biocida contra Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis, indicado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, pias, banheiros e ralos,  

 retirando o mau odor e deixando um agradável aroma. Apresentar avaliação da atividade bactericida da substancia teste frente aos microrganimos  

 Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis, apresentar resultado da ação bactericida frente a cepas específicas de Salmonella choleraesuis,  

 apresentar resultado da ação bactericida frente a cepas específicas de Staphylococcus aureus, na diluição a 1%. Apresentar registro no Ministério da Saúde,  

 classificação como produto de risco II, RDC 184 de 22 de outubro de 2001 e RDC 59 de outubro de 2014, subseção I cap. III art. 15 e 16 parágrafos de I a IV e  

 subseção II art. 17 parágrafos de I a IV. OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE II" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE  

 DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 02) galão 5 Litros  

 00002 010338 - Detergente para limpeza diaria de piso; contendo em sua 27% hidróxido de amôniano e  GL 20 

 4,5% 

 Marca: 

 Especificação: Detergente para limpeza diaria de piso; contendo em sua 27% hidróxido de amôniano e 4,5% de matéria ativa sulfônico; embalagem 5 litros  ( apresentar ficha  

 técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência  

 à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Manual de boas práticas de  
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 fabricação ou ISO 9001, o produto tem que ser caracterizado de ricos I, e notificação na ANVISA). OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE II" 
CONSTITUEM  

 UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. 
(LOTE 02) GL 5 litros  

00003 010339 - Placa de sinalização, produzidas em polipropile- no de alta resistência UND 10 

Marca: 

Especificação: Placa de sinalização, produzidas em polipropile- no de alta resistência na cor amarela que repre- senta atenção. Disponíveis com diversas mensa- gens, piso  

 molhado e não entre, banheiro fora de uso, cuidado piso molhado e sem mensagem, constituída no tamanho 65 cm por 30 cm, (apre-sentar folder) 

00004 010340 - Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos GL 20 

Marca: 

Especificação: Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, com ação duas em um, limpador desinfetante a base de peróxido de hidrogênio  

 estabilizado. O seu uso é indicado para a limpeza e desinfecção de ambientes hospitalares, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos,  

 clinicas e postos de saúde. Podendo ser utilizado em vários tipos de superfícies como: superfícies plásticas, aço inox, alumínio, vinil, acrílico, vidros e etc.  

 Apresentar laudos de eficácia comprovada contra: Salmonela choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1 Influenza. MODO DE  

 USAR: Desinfecção e limpeza: dilua o produto da seguinte maneira, 1L de  

 produto para 16 litros de água e aplique o produto com ajuda de um pano, mop ou esponja, deixando agir por 10 minutos, deixando o piso ou superfície secar,  

 não é necessário enxaguar. Limpeza: dilua o produto da seguinte maneira, 1L do produto para 256 litros de água e aplique o produto com ajuda de um pano,  

 mop ou esponja, deixando 

 o piso ou superfície secar , não é necessário enxaguar. Os artigos após imersão por 10 minutos deverão ser submetidos a a enxágue e secagem. Apresentar  

 registro no Ministério da Saúde, classificação como produto de risco II, RDC 184 de 22 de outubro de 2001 e RDC 59 de outubro de 2014, subseção I cap. III art.  

 15 e 16 parágrafos de I a IV e subseção II art. 17 parágrafos de I a IV. ANVISA  Ficha Técnica e laudo de controle de qualidade, autorização de funcionamento  

 (saneantes) expedida pelo órgão sanitário federal, pela empresa responsável pela extração, produção, fabricação, embalagem, reembalagem, importação,  

 exportação, armazenagem, expedição e distribuição de cada um dos produtos cotados, em consonância com os artigos 1° e 75° do Decreto n° 79.094 de 05 de  

 janeiro de 1977, e Alvará expedido pelo serviço de vigilância sanitária da secretaria estadual. ). OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE II" CONSTITUEM  

 UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. 
(LOTE 02) GL 5 litros  

00005 010341 - Detergente umectante para pre-lavagem de roupas com sujeira pesada L 210 

Marca: 

Especificação: Detergente umectante para pre-lavagem de roupas com sujeira pesada. Detergente umectante para pre lavagem de roupas com sujeira pesada, para pré- 

 lavagem de roupa hospitalares ou de uso geral ph ente 6,0 e 7,0 em soluçao a 01% p/p, contendo Nonil fenol poliglicol éter, solvente, branqueador óptico,  

 veiculo e conservante. Indicado de uso 0,5 a 1,5 ml por kg de roupa , para Umectação, 1,0 a 2,0 ml por kg de roupa, para pré-lavagem e lavagem produto de  
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 risco 1, conforme rdc nº 59/2010. Apresentar notificaçao da ANVISA. ESTE E TODOS OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE 01" CONSTITUEM UM 
LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO DOIS DOSADORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 01)  

00006 010342 - Detergente alcalino liquido para lavanderia hospitalar L 360 

Marca: 

Especificação: Detergente alcalino liquido para lavanderia hospitalar ou pré-lavagem e lavagem de roupa hospitalar, contendo aditivo alcalino, branqueador ótico, aditivos  

 especificos sequestrante ou dispensantes de ions metálicos, solubilizantes, tensoativos aniônicos, nível baixo/médio. Indicado de uso 3 a 8 ml por kg de roupa,  

 para pre-lavagem e 2 a 4 ml por kg de roupa, para lavagem, produto de risco 2 se ph em solução a 01% p/p for igual ou menor que 02 e igual ou menor que  

 11,5. produto de risco 1 se ph em soluçao a 01% p/p for > 02 ou < 11,5, conforme rdc nº 59/2010 e apresentar registro na ANVISA se classificado de risco 2.  

 ESTE E TODOS OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE 01" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER 
A TÍTULO DE COMODATO DOIS DOSADORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 01) 

00007 010343 - Desinfetante hospitalar para lavagem e alvejamento de roupas de algodão e  L 360 

 poliester/algodão  

Marca: 

Especificação: Desinfetante hospitalar para lavagem e alvejamento de roupas de algodão e poliester/algodão. Eficaz na remoção de manchas, a base de peracético. Constar  

 na embalagem as especificaçoes do produto. Caracteristicas Físico-Químico: Aspecto: Liquido cor: Incolor Densidade (25º): 1,1 cm3 PH: (puro): 0,63 Teor  

 (acido peracetico): 3,5% minimo Teor de H2 O2: 28,0% minimo Teor de 02: 16,0% minimo. Composição : Peróxido de Hidrogenio, Acido peracetico, acido  

 acetico, estabilizante e agua . Principio ativo: Acido peracetico 3,5% minimo. Dasagem de 2 a 7 ml por quilo de roupa. Apresentar registro no Minsterio da Saúde,  

 classificaçao como produto de risco 2 rdc 184 de 22 de outubro de 2001 e rdc 59 de outubro de 2014, subseçao I cap. III art. 15 e 16 paragrafos de I a IV e  

 subseção II art. 17 paragrafos de I a IV. Apresentar certificado de ensaio em laboratorio de avaliaçao de atividade antimicrobiana para os 03 microorganismos  

 que os desenfetantes de uso hospitalar atuam. Stahylococus Aureus Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa. ESTE E TODOS OS PRODUTOS  

 ASSINALADOS COMO "LOTE 01" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO DOIS  

 DOSADORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 01)  

 00008 010344 - Neutralizador liquido concentrado para lavagem de roupa. Neutralizante liquido  L 150 

 concentrado  

 Marca: 

 Especificação: Neutralizante liquido concentrado para lavagem de roupa hospitalar ou de uso geral, neutralizador de residuos alcalinos e clorados, ph entre 3,5 e 5,0, em  

 soluçao a 1%p/p. Indicação de uso 1 a 2 mlpor kl de roupa, produto de risco i, conforme rdc nº 59/2010 e apresentar notificação da ANVISA. ESTE E TODOS OS  

 PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE 01" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE 
COMODATO  

 DOIS DOSADORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 01)  
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00009 010345 - Amaciante de roupa hospitalar L 210 

Marca: 

Especificação: Amaciante concentrado para roupas profissional, hospitalares e de uso geral, perfumado, ph entre 4,0 e 6,0 em solução 01% p/p. Indicação de uso 2,0 a 8,0 ml  

por kg de roupa, produto de risco i, conforme rdc nº 29/2010 e apresentar notificação da ANVISA. ESTE E TODOS OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE  

 01" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO DOIS DOSADORES AUTOMÁTICOS 
PARA SEU USO. (LOTE 01) 

00010 010346 - Alvejante liquido concentrado para tecidos e roupas hospitalares L 250 

Marca: 

Especificação: Alvejante liquido concentrado para tecidos e roupas hospitalares ou de uso geral. Capaz de promover remoçao de manchas, alvejamento e descontaminação  

 ou desinfecção em roupas de algodao, poliester e poliester/algodao, com ph minimo de 9,0 em soluçao de 01% p/p e a temperatura da agua no maximo de  

 35ºc, associado a agentes sequestrantes, estabilizantes, complexantes, alcalinizantes.Indicador de uso 4 a 7 ml por kg de roupa para sujidade leve, 7 a 10 ml  

 por kg de roupa sujidade pesada, produto de risco 2 .Deve apresentar certificado de ensaio de avaliação de atividade antimicrobiana satisfatoria para os 03  

 microorganismos que os desinfetantes de uso hospitalar atuam. Staphylococcus Aureus Salmonella Choleraesuis e Pseudominas Aeruginosa. Apresentar  

 registro na ANVISA conforme rdc 59/2010 ESTE E TODOS OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE 01" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA  

 GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO DOIS DOSADORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 01)  

00011 010347 - Toalheiro interfolhado para papel três dobras, sistema que garante a facilidade e  UND 20 

 eficiência na saíd  

Marca: 

Especificação: Toalheiro interfolhado para papel três dobras, sistema que garante a facilidade e eficiência na saída folha a folha, fabricado em material termoplástico de alta  

 qualidade e resistência ao impacto, instalação com parafusos e buchas inclusas e fechadura de segurança com chave em três pinos, nas dimensões 30,0 cm  

 altura, 26,00 cm largura, 12,3 cm profundidade. ( Apresentar ficha tecnica e folder )  

00012 010348 - Sabonete líquido antisséptico; a base de triclosan 0,5%, com ph 7,0 a 8,0; refil 800 ml Fr 200 

Marca: 

Especificação: Sabonete líquido antisséptico; a base de triclosan 0,5%, com ph 7,0 a 8,0; refil 800 ml. (apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de  

 Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº  

 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Manual de Boas práticas de fabricação ou ISO 9001, e notificação na ANVISA).  

00013 010349 - Dispensador de sabonete ou alcool gel, fabricado em material termoplástico de alta  UND 20 

 qualidade e resis  

Marca: 
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Especificação: Dispensador de sabonete ou alcool gel, fabricado em material termoplástico de alta qualidade e resistência ao impacto, instalação com parafusos e buchas  

 inclusas e fechadura de segurança com chave múltipla, nas dimensões 26,3 cm altura, 13,8 cm largura, 12,6 cm profundidade, com capacidade 1,5 Lts. (  

 Apresentar ficha tecnica e folder )  

00014 010350 - SACO DE LIXO REFORÇADO,100L, 75X90X70 Preto PCT 500 

Marca: 

Especificação: SACO DE LIXO REFORÇADO,100L, 75X90X70 Preto, Reforçado Especial  Pct c/100 unidades com capacidade de 100 litros, medindo 75cm de lergura x no  

 mínimo 90cm 100% fibra virgem  na cor preta, suportando 20kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190 e NBR 9191, pacote contendo 100  

 unidades. Deverá ser apresentado no envelope da proposta laudo IPT ou IMETRO.  

00015 010351 - Saco de lixo branco leitoso com capacidade de 100 litros específico para  PCT 100 

 acondicionamento dos resídu 

Marca: 

Especificação: Saco de lixo branco leitoso com capacidade de 100 litros específico para acondicionamento dos resíduos com suspeita ou certeza de contaminação por  

 agentes riscos 04, (altamente infecciosos), bolsas de sangue ou sobras de amostras laboratoriais contendo sangue ou líquidos corpóreo, peças anatômicas  

 humanas ou fetos sem sinais com idade gestacional menor que 20 semanas ou peso inferior a 500 gramas, constituído de polietileno de alta densidade  

 (PEAD) virgem, produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (instituto de pesquisas tecnológicas) e NBR 14474, impressão de simbologia de material  

 infectante de acordo com a NBR 7500, número de subclasse de risco (6.2), os símbolos, textos, números e a frase de advertência "rss - resíduos sólidos de  

 serviços de saúde", impressos na cor preta, embalados em sacos plásticos transparentes ou pacotes resistentes contendo 100 unidades, com dados de  

 identificação do fabricante e lote. Deverá acompanhar o lacre para cada unidade do produto, confeccionados de acordo com as normas técnicas ABNT e  

 padrões e laudo IPT (instituto de pesquisas técnicas) ou acreditado pelo INMETRO, com documentação comprobatória de qualidade do produto. Deverá ser  

 apresentado no envelope da proposta laudo IPT ou INMETRO cor obrigatória: branca leitosa 

00016 010352 - Saco de lixo branco leitoso com capacidade de 30 litros específico para  PCT 50 

 acondicionamento dos resíduo 

Marca: 

Especificação: Saco de lixo branco leitoso com capacidade de 30 litros específico para acondicionamento dos resíduos com suspeita ou certeza de contaminação por agentes  

 riscos 04, (altamente infecciosos), bolsas de sangue ou sobras de amostras laboratoriais contendo sangue ou líquidos corpóreo, peças anatômicas humanas  

 ou fetos sem sinais com idade gestacional menor que 20 semanas ou peso inferior a 500 gramas, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem.  

 produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (instituto de pesquisas tecnológicas) e NBR 14474, impressão de simbologia de material infectante de  

 acordo com a NBR 7500. número de subclasse de risco (6.2), os símbolos, textos, números e a frase de advertência "rss - resíduos sólidos de serviços de  

 saúde", impressos na cor preta, embalados em sacos plásticos transparentes ou pacotes resistentes contendo 100 unidades, com dados de identificação do  

 fabricante e lote. deverá acompanhar o lacre para cada unidade do produto, confeccionados de acordo com as normas técnicas ABNT e padrões e laudo IPT  
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 (instituto de pesquisas técnicas) ou acreditado pelo IMETRO, com documentação comprobatória de qualidade do produto. Deverá ser apresentado no envelope  

 da proposta laudo IPT ou IMETRO cor obrigatória: branca leitosa.  

 00017 010353 - Papel Toalha Interfolhada 3 Dobras, medindo 22,5 cm x 26 cm com 5.000 fls, folha  CX 400 

 simples - branco 

 Marca: 

 Especificação: Papel Toalha Interfolhada 3 Dobras, medindo 22,5 cm x 26 cm com 5.000 fls, folha simples - branco, Extra luxo, fabricado com 100% celulose virgem, embalado  

 em caixa de papelão, possuindo gramatura de 35 à 37gr/m2, Resistência longitudinal 0,50 Kn/m, Resistência Transversal 0,35 Kn/m, Resistência à úmido 0,18  

 à 0,21 Kn/m, Espessura 1,60 à 2,00 mm/12fls, Umidade 6,5 à 7,5%, Alongamento 12 à 15%, Alvura 86 à 90, crepe 7 à 10%. Apresentar Laudo microbiologico e  

 ficha tecnica. Caixa com 5.000 Folhas  

00018 010354 - Desinfetante líquido de uso profissional hospitalares ou de uso geral   GL 100 

Marca: 

Especificação: Dessinfetante líquido de uso profissional hospitalares ou de uso geral deve apresentar certificado de ensaio de avaliação de atividade antimicrobiana de tal  

 produto satisfatória para os 03 microorganismos que os desinfetantes de uso hospitalar atuam: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e  

 pseudomonas aeruginosa. capaz de promover remoção de manchas e descontaminação ou desinfecção de superficies e equipamentos, com teor minimo de  

 cloro 1,0%, com ph mínimo de 10,0 em solução de 01% p/p e a temperatura da água no máximo de 35ºc, associado a agentes sequestrantes, estabilizantes,  

 complexantes, alcalinizantes. acondicioinado em galão 5 litros, com dados de fabricação do produto, lote, validade. Apresentar REGISTRO NA  ANVISA, Ficha de  

 Segurança FISPQ, Ficha Técnica,  rotulo aprovado pela anvisa e laudo de controle de qualidade, autorização de funcionamento (saneantes) expedida pelo órgão  

 sanitário federal, pela empresa responsável pela extração, produção, fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, armazenagem, expedição  

 e distribuição de cada um dos produtos cotados, em consonância com os artigos 1° e 75° do Decreto n° 79.094 de 05 de janeiro de 1977, e Alvará expedido  

 pelo serviço de vigilância sanitária da secretaria estadual.  produto de risco II. GALÃO 5 LITROS  

00019 010355 - Desinfetante clorado para frutas legumes vegetal   GL 50 

Marca: 

Especificação: Desinfetante clorado para frutas legumes vegetal; ampla ação biocida contra enterococcus faecium e eschaerichia coli. Contendo no mínimo 6,60% de  

 dicloroisoanurato de sódio; embalagem balde 2,5 quilos (apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC  

 nº 40 de 05 de Julho de 2008. Rótulo do produto caracterizado de assis- tência à saúde, ficha de segurança FISPQ con- forme. Nº 1425/2001, conforme portaria  

 nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Boas práti- cas de fabricação ou ISO 9001, publicação no Diário Oficial da União, o produto tem que ser  

 caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA).  

00020 010356 - Removedor de incrustação  concentrado, de alto desempenho, associando tenso ativos  GL 50 

 não iônicos e áci  

 Marca: 
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 Especificação: Removedor de incrustação  concentrado, de alto desempenho, associando tenso ativos não iônicos e ácido fosfórico proporcionando rápida e eficiência  

 limpeza de oxidação (ferrugem), placas e sujidades minerais de didrarias laboratoriais, instrumentais cirúrgicos, odontológicos e materiais fabricados em aço  

 Inox e alumínio. É indicado para limpeza Interna de câmara de autoclaves para remoção das Incrustações causadas pela presença de minerais no vapor da  

 água. Embalagem caixa 12 x 1.000 ml (apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de  

 Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS,  

 de 30 de Junho de 1997. Boa parte de fabricação ou ISO 9001, publicação no Diário Oficial da União, o produto tem que ser caracterizado de ricos II, e registro  

 na ANVISA). GALÃO 5 LITROS 

00021 010357 - Rodo constituído em polipropileno de alta resistência com sistema para fixação de cabo  UND 50 

no sistema eu  

Marca: 

Especificação: Rodo constituído em polipropileno de alta resistência com sistema para fixação de cabo no sistema euro para maior durabilidade e resistência, no tamanho de  

 55 cm na cor vermelha, azul, amarelo, verde e branco com cabo de alumínio constituído na espessura 24 mm de alta resistência, tamanho de 1,40cm, Manopla  

 para cabo de alumínio 22mm, acaba- mento e identificação de cores, apoio para o manuseio e encaixe para o organizador, na cor branca, vermelha, verde, azul  

 e amarelo (Apresentar folder) . 

00022 004681 - Rodo de Alumínio 100 cm  C/ Cabo UND 20 

Marca: 

Especificação: 

00023 010358 - Detergente multienzimático de alta performance com ph neutro com minimo de  6 enzimas GL 100 

Marca: 

Especificação: Detergente multienzimático de alta performance com ph neutro com minimo de  6 enzimas, associado a uma combinação de tensoativos não iônico e álcool  

 Isopropilico proporcionando uma ação de sinergia e potencializando o poder de limpeza em lavadoras au tomática, termodesinfectadoras, utrassônicas e  

 limpeza manual. Embalagem galão 5 litros (apre- sentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05  

 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, con- forme portaria nº 327 / SNVS /  

 MS, de 30 de Junho de 1997. Boa parte de fabricação ou ISO 9001, e notificação na ANVISA). GALÃO 5 LITROS  

00024 010363 - Saco de lixo branco leitoso com capacidade de 15 litros específico para  PCT 200 

acondicionamento dos resíduo 

Marca: 

Especificação: Saco de lixo branco leitoso com capacidade de 15 litros específico para acondicionamento dos resíduos com suspeita ou certeza de contaminação por agentes  

 riscos 04, (altamente infecciosos), bolsas de sangue ou sobras de amostras laboratoriais contendo sangue ou líquidos corpóreo, peças anatômicas humanas  
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 ou fetos sem sinais com idade gestacional menor que 20 semanas ou peso inferior a 500 gramas, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem,  

 produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (instituto de pesquisas tecnológicas) e NBR 14474, impressão de simbologia de material infectante de  

 acordo com a NBR 7500, número de subclasse de risco (6.2), os símbolos, textos, números e a frase de advertência "rss - resíduos sólidos de serviços de  

 saúde", impressos na cor preta, embalados em sacos plásticos transparentes ou pacotes resistentes contendo 100 unidades, com dados de identificação do  

 fabricante e lote. Deverá acompanhar o lacre para cada unidade do produto, confeccionados de acordo com as normas técnicas ABNT e padrões e laudo IPT  

 (instituto de pesquisas técnicas) ou acreditado pelo INMETRO, com documentação comprobatória de qualidade do produto. Deverá ser apresentado no  

 envelope da proposta laudo IPT ou INMETRO cor obrigatória: branca leitosa 

00025 010365 - Dispensador para copos descartáveis, produto projetado e desenvolvido para dispensar UND 20 

Marca: 

Especificação: Dispensador para copos descartáveis, produto projetado e desenvolvido para dispensar de forma higiênica e pratica os copos descartáveis de 180 a 200 ml,  

 resistente sistema de tecla evita que saiam mais de um copo por vez, otimizando o consumo, dispensador garante que os copos não fiquem expostos e o  

 usuário só toca no copo que for utilizar, nas dimensões 68,0 cm altura, 14,0 cm largura, 16,5 cm profundidade. ( Apresentar ficha tecnica e folder ).  

00026 010366 - Dispensador para copos descartáveis para cafe UND 10 

Marca: 

Especificação: Dispensador para copos descartáveis para cafe, produto projetado e desenvolvido para dispensar de forma higiênica e pratica os copos descartáveis de 40 a  

 50 ml, resistente sistema de tecla evita que saiam mais de um copo por vez, otimizando o consumo, dispensador garante que os copos não fiquem expostos e  

 o usuário só toca no copo que for utilizar, nas dimensões 48,0 cm altura, 12,0 cm largura, 14,0 cm profundidade. ( Apresentar ficha tecnica e folder )  

00027 010359 - Coletor de lixo Cap. 50L de pedal produzido em polipropileno de alta resistência e design  UND 30 

arrojado 

Marca: 

Especificação: Coletor de lixo de pedal produzido em polipropileno de alta resistência e design arrojado. São indicados para áreas Internas e externas de edifícios comerciais.  

 Áreas laboratoriais. Hospitalares e alimentícias. Tampa com sistema de abertura/fechamento através de pedal. Que promove a vedação do coletor evitando a  

 dispersão de odores e a contaminação por Insetos. Além de evitar os riscos de contaminação. Disponíveis nas cores verde, vermelho, amarelo, azul, bege,  

 branca, marrom, cinza, preta e laranjada capacidades (60 litros). Comprimento 42 cm, largura 50 cm, altura 68 cm, 4,300 kgs. (Apresentar folder), Capacidade  

 50 Litros  

00028 010368 - Coletor de pedal com capacidade para 100 Litros, com as superfícies uniformes e  UND 20 

resistentes, 

Marca: 

Especificação: Coletor de pedal com capacidade para 100 Litros, com as superfícies uniformes e resistentes, que facilitam a limpeza e higienização além de otimizar sua  
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 durabilidade, desenvolvido para ocupar os espaços de maneira racional, suas dimensões facilitam sua utilização em corredores e outros espaços restritos nos  

 quais o deslocamento de pessoas seja necessário, com rodas emborrachadas que facilitam o deslocamento do mesmo para o descarte dos resíduos com  

 maior ergonomia e segurança para usuários Comp 58 cm,. Largura 44 cm, Altura 86 cm e peso 5,25 kg. (Apresentar folder e Ficha técnica )  

00029 010360 - Saco de lixo branco leitoso com capacidade de 50 litros específico para  PCT 200 

acondicionamento dos resíduo 

Marca: 

Especificação: Saco de lixo branco leitoso com capacidade de 50 litros específico para acondicionamento dos resíduos com suspeita ou certeza de contaminação por agentes  

 riscos 04, (altamente infecciosos), bolsas de sangue ou sobras de amostras laboratoriais contendo sangue ou líquidos corpóreo, peças anatômicas humanas  

 ou fetos sem sinais com idade gestacional menor que 20 semanas ou peso inferior a 500 gramas, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem.  

 produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (instituto de pesquisas tecnológicas) e NBR 14474. Impressão de simbologia de material infectante de  

 acordo com a NBR 7500, número de subclasse de risco (6.2), os símbolos, textos, números e a frase de advertência "rss - resíduos sólidos de serviços de  

 saúde", impressos na cor preta, embalados em sacos plásticos transparentes ou pacotes resistentes contendo 100 unidades, com dados de identificação do  

 fabricante e lote. deverá acompanhar o lacre para cada unidade do produto, confeccionados de acordo com as normas técnicas ABNT e padrões e laudo IPT  

 (instituto de pesquisas técnicas) ou acreditado pelo IMETRO, com documentação comprobatória de qualidade do produto. Deverá ser apresentado no envelope  

 da proposta laudo IPT ou IMETRO cor obrigatória: branca leitosa 

00030 010361 - Saco de lixo 50l, (63x80) cm, preto saco de lixo reforçado 100% fibra virgem preto PCT 200 

Marca: 

Especificação: Saco de lixo 50l, (63x80) cm, preto saco de lixo reforçado 100% fibra virgem preto; suportando 10 kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR  

 9191:2008 NBR 13056 , NBR 7500 e NBR 14440, confeccionados de acordo com as normas técnicas ABNT e padrões e laudo IPT (instituto de pesquisas  

 técnicas) ou acreditado pelo INMETRO, com documentação comprobatória de qualidade do produto. Deverá ser apresentado no envelope da proposta laudo IPT  

 ou INMETRO. Pacote contendo 100 unidades  

00031 010362 - Saco de lixo 30L, (59x62) cm saco de lixo reforçado 100% fibra virgem preto PCT 200 

Marca: 

Especificação: Saco de lixo 30l, (59x62) cm saco de lixo reforçado 100% fibra virgem preto;suprtando 8 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008  

 NBR 13056 , NBR 7500 e NBR 14440, confeccionados de acordo com as normas técnicas ABNT e padrões e laudo IPT (instituto de pesquisas técnicas) ou  

 acreditado pelo INMETRO, com documentação comprobatória de qualidade do produto. Deverá ser apresentado no envelope da proposta laudo IPT ou  

 INMETRO. Pacote contendo 100 unidades  

00032 010364 - SACO DE LIXO REFORÇADO,15L,(53X42) Com Capacidade de 15 Litros PRETO PCT 200 

Marca: 
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Especificação: SACO DE LIXO REFORÇADO,15L,(53X42) Com Capacidade de 15 Litros Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com aNbr9191:2008 NBR 13056 ,  

 NBR7500 ESaco de lixo reforçado preto 15 liros. pacote com 100 unidades.de plopropileno, uso domestico, com capacidade de 100 litros, medindo 75cm de  

 lergura x no mínimo 90cm 100% fibra virgem  na cor preta, suportando 20kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190 e NBR 9191, pacote  

 contendo 100 unidades. Deverá ser apresentado no envelope da proposta laudo IPT ou IMETRO. UF: MG 

00033 010369 - Coletor para Copos 200 ml individual, compostor por tubos de PVC UND 10 

Marca: 

Especificação: Coletor para Copos 200 ml individual, compostor por tubos de PVC e um base versatile que permite a organização do descarte dos copos, contend 76 cm de  

 altura, largura 22,0 cm, com profundidade 8,9 cm, ideal para uso em Hospitais, clinicas, escritorios em geral. (Apresentar folder do produto ) 

00034 010367 - Luva de limpeza 100% silicone extra longa com 40 cm de comprimento total, punho com  PAR 200 

verola 

Marca: 

Especificação: Luva de limpeza 100% silicone extra longa com 40 cm de comprimento total, punho com verola para proteção contra escorrimento de liquido para interior da  

 luva, Isenta de forro Interno, resistente a produtos químicos, não desenvolve bactérias e fungos para proteção contra alergia e irritação da pele sendo  

 antiderrapante na palma. Tamanho PMG. (apresentar ficha tecnica com as especificações). 

00035 006752 - Mascara Descartavel PFF2 com Filtro UND 50 

Marca: 

Especificação: 

00036 006753 - Mascara Descartavel PFF2 sem Filtro UND 50 

Marca: 

Especificação: 

00037 006095 - Avental de TNT com Velcro Manga Longa PCT 20 

Marca: 

Especificação: possui  tamanho único com 1,40 x1,00m  de comprimento total, inteiramente confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% de polipropileno do tipo agulhado  

 com   40 gr/m², fechado com costuras overlok em todo o perímetro, fechamento no dorso através de velcro, com mangas longas e terminação nos punhos com  

 elástico deve vir embalado com proteção plástica com 10 unidades por pacote  

00038 010370 - Coletor para Copos 40 ou 50 ml individual, compostor por tubos de PVC UND 20 

Marca: 
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Especificação: Coletor para Copos 40 ou 50 ml individual, compostor por tubos de PVC e um base versatile que permite a organização do descarte dos copos, contend 66 cm  

 de altura, largura 22,0 cm, com profundidade 8,9 cm, ideal para uso em Hospitais, clinicas, escritorios em geral. (Apresentar folder do produto ) 

00039 010371 - Coletor para Copos 200 ml, 40 ou 50 ml duplo, compostor por tubos de PVC e um base  UND 20 

 versatile 

Marca: 

Especificação: Coletor para Copos 200 ml, 40 ou 50 ml duplo, compostor por tubos de PVC e um base versatile que permite a organização do descarte dos copos, contendo76  

 cm,  66 cm de altura, largura 22,0 cm, com profundidade 8,9 cm, ideal para uso em Hospitais, clinicas, escritorios em geral. (Apresentar folder do produto )  

00040 010372 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO, indicado para limpeza de pisos L 200 

Marca: 

Especificação: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO, indicado para limpeza de pisos, equipamentos de inox e alumínio, pátios de manobra e frotas de veículos em  

 ambientes industriais, com  ACIDEZ MINIMA 38,0 % composto ÁCIDO FLUORÍDRICO, mistura, utilizar na concentração de 2,5% (m/v) para a remoção de óxidos  

 e resíduos de terra que possam estar incrustados nos veículos. Se houver excesso de lama ou  terra, realize uma lavagem prévia com água. Se as partes a  

 serem limpas estiverem com baixo teor de resíduos, pulverizar a solução do produto sobre as sujidades, aguardar alguns minutos e enxaguar com jato de  

 água. Embalagem comercial  5, 20, 30 ou 50 Litros. (Apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40  

 de 05 de Julho de 2008 rótulos do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 /  

 SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Manual de boas práticas de fabricação ou ISO 9001, publicação no Diário Oficial da União, o produto tem que ser  

 caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA). OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE II" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA 
DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 02) Litros 

00041 010373 - DETERGENTE DESENGRAXANTE LÍQUIDO CONCENTRADO L 200 

Marca: 

Especificação: DETERGENTE DESENGRAXANTE LÍQUIDO CONCENTRADO, indicado para remoção de sujidade pesada como graxas, óleos e resíduos betuminosos. O  

 produto é especialmente utilizado para limpeza de chassis, motores, pneus, carrocerias de madeiras, tratores e implementos agrícolas. Pode ser aplicados  

 também na limpeza de paredes, pisos e valetas, possui tensoativo formador de espuma que adere nas superfícies por um período de tempo maior,  

 aumentando a eficiência da limpeza, COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico, espessante, sequestrante, coadjuvantes, corante e água, Alcalinidade Livre (NaOH)  

 mínima 17,0%, ,concentração de uso 3,5% 3,5 litros de produto em 100 litros de água enxaguar com água limpa em seguida, se houver excesso de lama ou  

 terra, realize uma lavagem com água antes da aplicação do produto. Embalagem comercial  5, 20, 30 ou 50 Litros. (Apresentar ficha técnica do produto  

 conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rótulos do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de  

 segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Manual de boas práticas de fabricação ou ISO 9001,  

 publicação no Diário Oficial da União, o produto tem que ser caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA). OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE III"  

 CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS 
PARA SEU USO. (LOTE 03) 

mailto:E-MAIL-compras@brasilandiademinas.mg.gov.br
mailto:E-MAIL-compras@brasilandiademinas.mg.gov.br
mailto:E-MAIL-compras@brasilandiademinas.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – PRAÇA CIVICA 141-BELAVISTA CEP -38.779-000. E-

MAIL-compras@brasilandiademinas.mg.gov.br 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – PRAÇA CIVICA 141 – BELA VISTA – CEP -38.779-000. FONE/FAX (38) 3562-1202 -E-MAIL-compras@brasilandiademinas.gov.brCNPJ 
– 01.602.009/0001-35 

                   

                   

 

39 

 

00042 010374 - DETERGENTE DESENGRAXANTE LÍQUIDO CONCENTRADO, indicado para remoção de  L 200 

 sujidade pesada como graxas, 

Marca: 

Especificação: DETERGENTE DESENGRAXANTE LÍQUIDO CONCENTRADO, indicado para remoção de sujidade pesada como graxas, óleos e resíduos betuminosos. O  

 produto é especialmente utilizado para limpeza de chassis, motores, pneus, carrocerias de madeiras, tratores e implementos agrícolas. Pode ser aplicados  

 também na limpeza de paredes, pisos e valetas, possui tensoativo formador de espuma que adere nas superfícies por um período de tempo maior,  

 aumentando a eficiência da limpeza, COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico, espessante, sequestrante, coadjuvantes, corante e água, Alcalinidade Livre (NaOH)  

 mínima 17,0%, ,concentração de uso 3,5% 3,5 litros de produto em 100 litros de água enxaguar com água limpa em seguida, se houver excesso de lama ou  

 terra, realize uma lavagem com água antes da aplicação do produto. Embalagem comercial  5, 20, 30 ou 50 Litros. (Apresentar ficha técnica do produto  

 conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rótulos do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de  

 segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Manual de boas práticas de fabricação ou ISO 9001,  

 publicação no Diário Oficial da União, o produto tem que ser caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA). OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE III"  

 CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS 
PARA SEU USO. (LOTE 03). 

00043 010375 - DETERGENTE CONCENTRADO PARA A LIMPEZA DE VEÍCULOS, indicado para a  L 200 

 lavagem manual  

Marca: 

Especificação: DETERGENTE CONCENTRADO PARA A LIMPEZA DE VEÍCULOS, indicado para a lavagem manual ou automática de veículos e equipamentos com superfícies  

 pintadas, otimo poder emulsionante, realça o brilho da pintura dos veículos, baixa concentração de uso, teor MATÉRIA ATIVA - sulfônico mínima 8,0%,  

 concentração de 1,0% (m/v), enxaguando em seguida, COMPOSIÇÃO: Tensoativos aniônicos, coadjuvantes, agente de controle de pH, sequestrante,  

 conservante, corante, essência e água, Embalagem comercial  5, 20, 30 ou 50 Litros. (Apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de  

 Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rótulos do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº  

 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Manual de boas práticas de fabricação ou ISO 9001, publicação no Diário Oficial da  

 União, o produto tem que ser caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA). OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE III" CONSTITUEM UM LOTE E A  

 EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 03)  

00044 010376 - Detergente limpador de sanitários pronto uso removedor de machas PCT 20 

Marca: 

Especificação: Detergente limpador de sanitários pronto uso removedor de machas provenientes de sais de cálcio, magnésio e ferro, evita formação de manchas, a base de  

 ácido clorido. Embalagem caixa 12x500 ml (apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de  
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 Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS,  

 de 30 de Junho de 1997. Boas práticas de fabricação ou ISO 9001, o produto tem que ser caracterizado de ricos I, e notificação na ANVI-SA). 

00045 010377 - DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA LIMPEZA DE PISO POROSO POR ESPUMA, GL 20 

Marca: 

Especificação: DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA LIMPEZA DE PISO POROSO POR ESPUMA, indicado para limpeza por espuma de superfícies impregnadas com  

 gorduras, proteínas e resíduos de óleos em indústrias em geral, possui tenso ativo formador de espuma que adere nas superfícies por um período de tempo  

 maior, aumentando a eficiência da limpeza, possui cloro que auxilia na limpeza e sanitização, à concentração máxima de uso 5,0% (m/v), em temperatura  

 ambiente, com o auxílio de uma vassoura, Embalagem comercial galão 5 Litros. (Apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro  

 de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rótulos do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº  

 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Manual de boas práticas de fabricação ou ISO 9001, publicação no Diário Oficial da  

 União, o produto tem que ser caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA). OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE II" CONSTITUEM UM LOTE E A  

 EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 02)  

00046 010378 - Impermeabilizante auto tráfego para pisos laváveis tais como cerâmica, paviflex, pedras  GL 20 

naturais  

Marca: 

Especificação: Impermeabilizante auto tráfego para pisos laváveis tais como cerâmica, paviflex, pedras naturais, como ardósia e pedras artificiais como granito de alto  

 brilhante, dispensa o uso de enceradeira, antiderrapante e não inflamável resistente a alto trafego, teor mínimo de sólidos 27 %. Embalagem comercial galão 5  

 litros (Apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto  

 caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, con- forme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Boas  

 práticas de fabricação ou ISO 9001, publicação no diário, o produto tem que ser caracterizado de ricos I, e notificação na ANVISA). OS PRODUTOS  

 ASSINALADOS COMO "LOTE IV" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO  

 DILUIDORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 04) 

00047 010379 - Detergente removedor de ceras e sujidades indi- cado na remoção de ceras antigas  GL 40 

 sujidades  

Marca: 

Especificação: Detergente removedor de ceras e sujidades indi- cado na remoção de ceras antigas sujidades oleo- sas e respingo de tintas em todo piso, contendo uma  

 alcalinidade mínima 10 a 11,5% possuindo solvente a base de água. Embalagem galão plástico de 5 litros. (Apresentar ficha técnica do produto conforme RDC  

 nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança  

 FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Boas práticas de fabricação ou ISO 9001, publicação no diário, o  
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produto tem que ser caracterizado de ricos II, e Registrado na ANVISA). OS PRODUTOS ASSINALADOS COMO "LOTE IV" CONSTITUEM UM LOTE E A EMPRESA  

GANHADORA DESTE LOTE DEVE FORNECER A TÍTULO DE COMODATO OITO DILUIDORES AUTOMÁTICOS PARA SEU USO. (LOTE 04). 
 
 
TODOS OS PRODUTOS DEVEM SEGUIR A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA ABAIXO: 
 

 RESOLUÇÃO RDC N° 14, de 28 de fevereiro de 2007; 

 RESOLUÇÃO RDC N° 55  de 10 de novembro de 2009; 

 RESOLUÇÃO RDC N°59, de 17 de dezembro de 2010; 

 RESOLUÇÃO RDC N° 30 de 04 de julho de 2011. 

o  

OBS. SERA ENCAMINHADA A PROPOSTA ELETRONICA, SENDO A MESMA OBRIGATORIA PARA O CERTAME. A EMPRESA 
QUE NÃO APRESENTAR SERA DESCLASSIFICADA. 

 
 
 

Validade da Proposta _____________________________________________ 
Condições de Pagamento:___________________________________________                                                                             
Prazo de Entrega do objeto: _________________________________________ 
                                          
                                     
 
                                    ________________________________________ 
                                                    Assinatura e Carimbo da Empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2017. 

PROCESSO LICITATORIO 53/2017. 

 

ANEXO II 

 

                                                            MINUTA 

  
Aos... dias do mês de XXX do ano de 2017, no setor de compras licitações e contratos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS -MG, pessoa jurídica de  direito público 
interno, através da Secretaria de Administração e Fazenda, situada à PRAÇA CIVICA 141 – BELA 
VISTA – CEP -38.779-000,  Inscrita no CNPJ - 01.602.009/0001-35 doravante denominada  
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito MUNICIPAL, o Senhor Marden Junior 
Pereira da Costa , Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Maria Helena Alquimim 146 
Bairro - Porto nesta cidade de BRASILÄNDIA DE MINAS (MG), portador da CI M.3.734.651, 
SSPMG e CPF: 533.201.156-34 doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado compareceu o Senhor _______ , portador da Cédula de Identidade RG nº __ e CPF/MF 
nº ____, neste ato representando a EMPRESA ____, inscrita no CGC/MF sob nº __, localizada à 
__, doravante denominada CONTRATADA, e por ele foi dito que vinha assinar o presente Termo 

de Ata de Registro de Preços para a Aquisição de saneantes, correlatos e papel toalha 
para unidades de saúde do Município de Brasilândia de Minas MG, conforme 
anexo I deste edital oriundo de procedimento licitatório, na modalidade Pregão - Registro de 

Preços Nº 45/2017, no Processo licitatório nº 53/2017, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Aquisição de saneantes, correlatos e papel 
toalha para unidades de saúde do Município de Brasilândia de Minas MG, 
conforme anexo I deste edital. 
 
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS: Os preços unitários que vigorarão 

inicialmente nesta Ata de Registro de Preços são os constantes da Ata de Sessão 

Pública de Pregão, que rubricada pelas partes, passa a fazer parte integrante do 

presente.  

  

PARÁGRAFO 1º- Os preços referidos constituirão, a qualquer titulo, a única e 

completa remuneração pelo fornecimento dos produtos objeto desta Ata de 

Registro de Preços, frete incluído, posto nos locais designados pela Unidade 

Requisitante. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE DE PREÇOS: A EMPRESA, em função da 

dinâmica do mercado, poderá solicitar a adequação dos preços vigentes, através 

de solicitação formal à Prefeitura, por intermédio do setor de compras e licitações, 

desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do 

pedido, tais como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos 

produtos, cópias autenticadas, matérias-primas componentes ou de outros 

documentos julgados necessários.  

  

PARÁGRAFO 1º - Independentemente da solicitação de que trata o item supra, 

a PREFEITURA poderá a qualquer tempo, rever, reduzindo os preços em vigor, 

de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada, ou 

quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados 

nos mercados atacadistas dos diferentes materiais no âmbito nacional e/ou nos 

preços internacionais.  

  

PARÁGRAFO 2º - Ocorrendo uma das hipóteses supra, o novo preço fixado 

será válido a partir da data da autorização pelo Prefeito MUNICIPAL.  

  

PARÁGRAFO 3º - O preço a ser pago à EMPRESA detentora da Ata será o 

vigente na data do pedido, independentemente da data de entrega dos produtos 

solicitados. 

  

PARÁGRAFO 4º - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições 

pactuadas, em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre 

a matéria. 

  

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VALIDADE - O prazo de validade desta Ata 

de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura, nos termos da legislação vigente. 

  

CLÁUSULA QUINTA - A PREFEITURA não se obriga a contratar exclusivamente 

pelo Registro de Preços, podendo cancelá-lo, ou promover licitação específica, 

quando julgar conveniente, nos termos de legislação pertinente, sem que caiba 

recurso por parte da EMPRESA detentora. 
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CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O prazo para pagamento 

será de 30 (trinta) dias da data da entrega total da Autorização de Fornecimento 

considerando-se como data final do período de adimplemento de cada parcela, ou 

do objeto do Termo de Ata. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente 

instruídos com a documentação necessária, conforme segue: a) 1a. Via da Nota 

Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura. 

  

PARÁGRAFO 1º - O pagamento será efetuado, após o recebimento da Nota 

fiscal/ fatura na unidade requisitante e mediante ordem de pagamento emitida 

pela Prefeitura, através da rede bancária, para o que a Empresa deverá fazer 

constar da nota fiscal a indicação da agência (com número / endereço) e 

número da conta corrente no banco. 

  

PARÁGRAFO 2º - Quaisquer pagamentos não isentarão a Empresa das 

responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação dos produtos 

entregues. 

  

PARÁGRAFO 3º - Não haverá atualizações ou compensações financeiras em 

hipótese alguma. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO 

MATERIAL - O prazo máximo para a entrega dos produtos, é de 72 (setenta e 

duas) horas contados a partir do dia seguinte a data do recebimento, pela 

EMPRESA detentora da Ata, da Nota de Autorização de Fornecimento (NAF). 

 

PARÁGRAFO 1º - Os produtos deverão ser entregues no local descrito na 

Autorização de Fornecimento. 

  

PARÁGRAFO 2º - A Prefeitura poderá recusar os produtos entregues em 

desacordo com as especificações constantes nesta Ata. 

  

CLÁUSULA OITAVA - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E 

EMISSÃO DO EMPENHO. Poderão fazer uso desta Ata todas as Unidades da 

Administração Direta da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS, sendo 

as requisições efetuadas pelas respectivas Secretarias e enviadas ao setor de 

compras licitações e contratos, que dará o devido prosseguimento. 
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CLÁUSULA NONA – PENALIDADES - A EMPRESA fica sujeita as seguintes 

penalidades:  

9.1) – Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada nos 

termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 

por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 

injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por 

cento) do valor empenhado.  

 

9.2) -  Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita 

às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

I - advertência;  

II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

PARÁGRAFO 1º - A Empresa fica sujeita às sanções previstas na Lei 10520/02 

e, subsidiariamente, no capitulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação 

alterada pelas Leis nº 8883/94, 9032/95 e 9648/98. Sendo as sanções 

independentes, a aplicação de uma não exclui a das outras.  

  

PARÁGRAFO 2º - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. 

A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será 

descontado da importância que a EMPRESA detentora da Ata tenha a receber 

da PREFEITURA, ou, em não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será 

inscrito como divida ativa, sujeitando-se a EMPRESA detentora ao processo 

executivo. 

 

PARÁGRAFO 3º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou 

atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da 

Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e 

comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena.  
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CLÁUSULA DÉCIMA - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

- A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 

Administração, quando: 

10.1. A EMPRESA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 

Preços:  

10.2. A EMPRESA não formalizar o Termo de Ata decorrente do Registro de 

Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 

Administração não aceitar sua justificativa;  

10.3. A EMPRESA der causa à rescisão administrativa do Termo de Ata 

decorrente do Registro de Preços;  

10.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Termo de Ata 

decorrente do Registro de Preços;  

10.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 

mercado;  

10.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração. 

  

PARÁGRAFO 1º - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos 

casos previstos na cláusula décima, será feita pessoalmente ou por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos 

autos que deram origem ao registro de preços. 

  

PARÁGRAFO 2º - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o 

endereço da EMPRESA, a comunicação será feita por publicação no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais, por 01 (Uma) vez, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir desta publicação. 

  

PARÁGRAFO 3º - Pela EMPRESA quando, mediante solicitação por escrito, 

comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de 

Preços. A solicitação da EMPRESA para cancelamento do preço registrado 

deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 

Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula IX da Ata, 

caso não aceita as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Os produtos, objeto desta Ata 

de Registro de Preços, será recebido pela Unidade Requisitante consoante o 

disposto no Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As aquisições do objeto da presente ata de 

registro de preços serão autorizadas caso a caso, pelo Prefeito MUNICIPAL, após 

manifestação favorável da contabilidade mediante Autorização de Fornecimento 

ou Nota de Empenho. 

  

PARÁGRAFO 1º - A EMPRESA fica obrigada a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

   

PARÁGRAFO 2º - Na hipótese da EMPRESA detentora da ata de registro de 

preços se negar a receber o pedido, o mesmo deverá ser enviado pelo correio, 

registrado, considerando-se como efetivamente recebido, na data do registro 

para todos os efeitos legais. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A Unidade Requisitante efetuará vistoria no 

ato da entrega e avaliará as condições físicas dos produtos. Caso estas condições 

não sejam satisfatórias, a remessa poderá ser devolvida ou recusada, devendo 

ser reposta por outra, independentemente da aplicação das penalidades previstas. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Corre por conta da EMPRESA detentora da Ata 

qualquer prejuízo causado aos produtos em decorrência do transporte. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Se, durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços, for constatado que os preços registrados estão superiores aos de 

mercado, caberá à Administração proceder à revisão dos mesmos ou instaurar 

novo procedimento licitatório, caso em que, obtendo preços inferiores, procederá a 

rescisão da Ata anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A EMPRESA detentora desta Ata de Registro de 

Preços deverá comunicar ao SETOR DE COMPRAS e LICITAÇÕES ,toda e 

qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os ajustes, suas alterações e rescisão 

obedecerão a Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei 

Federal nº 8.883/94. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A EMPRESA deve ter pleno conhecimento das 

disposições constantes desta Ata, bem como de todas as condições gerais, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo à do 

perfeito cumprimento do Termo de Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Faz parte integrante desta a Ata de Sessão Pública de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017, as propostas com preços, especificação, por item na 

ordem classificatória das empresas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - As despesas decorrentes com a execução do presente 
TERMO DE ATA correrão à conta das dotações:   
 
02.06.01.10.301.1002.2122.3.3.90.30.00 ficha 240; 
02.06.01.10.305.1004.2057.3.3.90.39.00 ficha 285; 
02.06.01.10.301.1002.2049.3.3.90.30.00 ficha 224. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Todas as alterações que se fizerem 

necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à 

presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de 

acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e pela Lei 

Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-

se-ão os princípios gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de João 

Pinheiro - MG, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente termo 

de Ata. 

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que 

após lido, conferido e achado conforme vai assinada o presente TERMO DE ATA, 

em 02 (duas) vias de igual forma e teor pelas Partes, na presença das 

testemunhas abaixo. 

Pregoeiro _________________________ 

P/ Empresa..................................................... 
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P/ Empresa.................................................... 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

RG: 

NOME: 

RG: 
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                                                        ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2017. 

PROCESSO LICITATORIO 53/2017. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

___________________________________________________________________ 

                                                      Nome da Empresa 

 (CNPJ) __________________________________ com endereço sito à (endereço 

completo 

___________________________________________________________________

___, Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores). 

 

 

 

 

Local e Data __________________, ____ de __________________ de _________ 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 

 

 

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de 

Habilitação. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2017. 

PROCESSO LICITATORIO 53/2017. 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

 

__________________________________________________________________ 

 

inscrito no CNPJ n° 

___________________________________________________, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr. 

______________________________________________________)___________

____________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 

___________________________ e do CPF n° ____________________, 

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

junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

(    ) Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz. 

 

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

 

 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2017. 

PROCESSO LICITATORIO 53/2017. 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

__________________________________________________________________ 

 

Inscrito no CNPJ n° 

___________________________________________________, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr. 

______________________________________________________)___________

____________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 

___________________________ e do CPF n° ____________________, 

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do 

previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 

publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 9.1  do mesmo edital, e 

para fins do Pregão Presencial  Nº 45/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BRASILÄNDIA DE MINAS -MG, DECLARA expressamente que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

 

 

Local e data, _____ de __________________________________de _________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 

 

 

 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da 

sessão, separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de 

habilitação) exigidos nesta licitação.  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2017. 

PROCESSO LICITATORIO 53/2017. 

 

ANEXO VI  

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

 

__________________________________________________________________ 

 

inscrito no CNPJ n° 

___________________________________________________, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr. 

______________________________________________________)___________

____________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 

___________________________ e do CPF n° ____________________, 

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o 

inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem 

como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 

 

 

 

 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 
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