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Processo nº 055/2021 
PREGÃO ELETRONICO 020/2021 

CERTAME EXCLUSIVO PARA ME EPP 
  

AVISO 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados que a Prefeitura Municipal 

de Goianá, sediada a Av. 21 de Dezembro, nº 850, Centro, Goianá-MG, realizará a 

licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

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

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 

de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 13 de setembro de 2021 

Horário: 09:00 horas 

Local: https://bllcompras.com 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 - PROCESSO Nº 055/2021 

 

1.2 - Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por 

conta das dotações: 2.03.01.12.361.004.2.0027.3.3.90.30, 

2.03.01.12.365.003.2.0031.3.3.90.30 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
DO OBJETO 

 
2.1 – É objeto desta licitação é a AQUISIÇÃO DE ITENS DE PREVENÇÃO E COMBATE 
AO COVID-19 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANÁ, conforme especificações 

constantes do anexo I, parte integrante deste edital.  

2.2 - Os produtos deverão ser entregues nos respectivos setores, cujos endereços serão 

informados quando da solicitação de fornecimento. 

2.3 - Os produtos objeto desta licitação deverão estar dentro das normas aplicáveis, 

ficando, desde já, estabelecido que, caso não satisfaçam às especificações exigidas, 

apresentem defeitos e incorreções ou forem impróprios para o consumo, não serão 

aceitos, devendo ser retirados pelo fornecedor no prazo de 01 (um) dia consecutivo, 

contado a partir da notificação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO  

 

3.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação 

3.2- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

3.3- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

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

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

3.4- Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 
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3.5- Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

3.6- Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta 

3.7- Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este pregão 

4.2- O licitante responsabiliza-se exclusivamente e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que 

por terceiros 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DA PROPOSTA DE PREÇO 
5.1-O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos:  

5.1.1- Menor preço por item 

5.1.2- Marca 

5.1.3- Fabricante  
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5.1.4- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, 

prazo de validade ou de garantia 

 

5.2- Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada 

5.3- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens 

5.4-Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto 

5.5-O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.6- Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações publicas. 

5.7-Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 

5.8- O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação. 

5.9- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que 

o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível 

5.10- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
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materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração 

5.11- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita 

5.12- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 

5.13- A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 12 (doze) 

horas sob pena de não aceitação da proposta 

5.14- É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 

5.15- Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 

5.16-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação 

5.17- Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade 

5.18-A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital 

5.19- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes 

5.20- Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à 
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subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso 

5.21- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital 

5.22- A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

A. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 

última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal 

B. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento 

5.23- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

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

5.24- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos 

5.25- A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação 

5.26- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante 

CLÁUSULA SEXTA 
DA HABILITAÇÃO 

 

6.1 - Para habilitação, deverá a empresa vencedora apresentar os documentos solicitados 

na plataforma em que ocorrerá o pregão eletrônico. 
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CLÁUSULA SÉTIMA 
DA PARTICIPAÇÃO, ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

7.1-Poderão participar deste pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação. 

7.2-Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 31 da Lei nº 11.488 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

microempreendedor individual-MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

7.3- Não poderão participar desta licitação:  

7.1-1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

7.1-2. Que não atendam a condição do edital e seus anexos; 

7.1-3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil 

com poderes expressos para receber citação  e responder 

administrativa ou judicialmente; 

7.1-4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da 

Lei 8.666, de 1993 

7.1-5. Que esteja sob falência, concurso de credores, concordata 

ou em processo de dissolução ou liquidação; 

7.1-6. Entidades empresariais que estejam reunidas em 

consórcio;  

7.1-7. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-

OSCIP, atuando nessa condição (Acordão nº 746/2014-

TCU-Plenário) 

 

7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo 

estabelecido neste edital. 
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7.3 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicado neste edital. 
7.4 A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas. 
7.5 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante 
7.6 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes 
7.7 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação 
7.8 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances 
7.9 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a 

Pregoeira e os licitantes 
7.10 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sitema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro 
7.11 O lance deverá ser ofertado pelo menor preço por item 
7.12 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital 
7.13 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema 
7.14 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações 
7.15 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública 
7.16   Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente  
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7.17 Encerrada a fase competitiva sem que haja  prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço 
7.18 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar 
7.19 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.20 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances 
7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo 

superior a 10 minutos, a sessão publica será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação 
7.22 O critério de julgamento adotado será o de menor preço, conforme definido neste 

edital e seus anexos 
7.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 

7.24  Em relação a itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial.  

7.25  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.26  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

7.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
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(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.29 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.30 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

A. No pais 

B. Por empresas brasileiras 

C. Por empresas que invistam em pesquisas e no desenvolvimento de tecnologia no 

país  

D. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação 

7.31 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados. 

7.32 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.33 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.34 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 

horas envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados 

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

11 
 

7.35 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

8.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para a realização do pregão, no serviço de protocolo da 

Prefeitura, situado no endereço mencionado no preâmbulo, ou no site em que ocorrerá o 

pregão cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (32) 3274-5192. 

8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o 2º (segundo) 

dia útil que anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a 

comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

8.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar 

do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame, sendo corrigido o ato convocatório. 

 

CLÁUSULA NONA 
DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA 

 

9.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, a pregoeira opinará pela adjudicação do 

objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para 

homologação. 

9.2 - No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados 

os mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do 

resultado da licitação. 
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9.3 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o 

adjudicatário a assinar o contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias 

consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao 

Município de Goianá. 

9.4 – O Município de Goianá poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar 

injustificadamente a assinar o contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais 

proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.5 - Decorrido o prazo do item 9.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo ao Município de Goianá o proponente convocado para a assinatura do 

contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, 

aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

9.5.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

9.5.2 - Impedimento de contratar com o Município de Goianá por prazo não superior a 5  

(cinco) anos; 

9.5.3 - A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a 

defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DO CONTRATO E DO PRAZO 

 

10.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas suas 

alterações posteriores, pelas disposições deste edital e pelos preceitos do direito público. 

10.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

Município de Goianá a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

10.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e na proposta 
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apresentada pelo adjudicatário. 

10.4 – O contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2021, a contar da data de sua 

assinatura. 

10.5 – O objeto licitado será entregue mediante as requisições que forem sendo 

efetuadas dentro do prazo de validade do contrato a ser firmado com a proponente 

vencedora, não cabendo a contratada qualquer indenização diante da não aquisição do 

material durante o prazo de validade do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitarão o proponente 

contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, das quais se 

destacam: 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias 

úteis; 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa 

injustificada do adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município de Goianá, no prazo de até 05 (cinco) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com o Município de Goianá, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão 

da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

11.2 - Os valores das multas aplicadas previstas no item 12.1 poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pelo Município de Goianá. 

11.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 12.1, caberá 

recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, que deverá ser 

apresentado no mesmo local. 

11.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima 
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dispostas, será dirigido ao Prefeito Municipal, que decidirá o recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

11.5 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, cujos motivos são 

os previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 com as consequências contratuais e 

as previstas em Lei.  

11.6 – O Município de Goianá poderá rescindir o contrato, independentemente de 

qualquer procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 

contrato, sem prévio e expresso aviso ao município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

11.7 – O Município de Goianá poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar 

rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme 

disposto no artigo 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DAS OBRIGAÇÕES 

12.1 – DA CONTRATANTE: 

12.1.1 - Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação. 

12.1.2 – Aplicar, à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso. 

12.1.3 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do contrato. 

12.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota 

fiscal no setor competente. 

12.1.5 – Notificar a contratada, por escrito, da aplicação de qualquer sanção. 

 

12.2 – DA CONTRATADA: 

12.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital. 

12.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
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sobre os produtos vendidos. 

12.2.3. - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

12.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado. 

12.2.5 - Fornecer o objeto licitado, no preço e forma estipulados na proposta. 

12.2.6 – Fornecer o objeto licitado no prazo de até 72 horas após a requisição do setor 

competente. 

 

12.2.7 - Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DO PAGAMENTO 

 

13.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (dias) dias contados da data da 

liberação da nota fiscal pelo setor competente. 

13.2 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo Município de Goianá. 

13.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

13.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em meio 

eletrônico e em duas vias. 

13.4.1 - Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de 

regularidade do FGTS, CNDT e Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União   

13.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

13.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários 

(banco, agência e nº. da conta corrente) para depósitos referentes aos pagamentos. 

13.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendentes 

de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de 
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penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou 

elaborarem proposta relativa ao presente pregão. 

14.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes 

de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

14.3 - O resultado desta licitação será lavrado em ata, que será assinada pelo pregoeiro. 

14.4- - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser 

obtidos junto ao Departamento de Licitações e Compras, pelo telefone: (32) 3274-5192, ou pelo chat da 

plataforma nos dias úteis, de 09:00h às 17:00h 

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

apresentados em qualquer fase da licitação. 

14.6- No interesse do Município de Goianá, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação, se for o caso. 

14.7- - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pelo pregoeiro, 

obedecida a legislação vigente. 

14.8- - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e 

condições fixadas neste edital. 

14.10- - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da 

cidade de Rio Novo/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15.11 - Fazem parte deste edital: 

Anexo I – Especificação. 

Anexo II – Minuta de contrato. 

 

Goianá, 01 de setembro de 2021 

 

Monique de Aquino Alves 
Pregoeira 
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PROCESSO 055/2021 
PREGÃO ELETRONICO 020/2021 

ANEXO I 
ESPECIFICAÇÃO  

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  

01 ÁLCOOL EM GEL: galão de 5 litros 
Composição: Álcool Etílico Hidratado 
70°, Carbomero, Conservantes, 
Neutralizante e Aloe Vera.  
 

GALÃO 5 LITROS 30 

02 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% para a 
higienização, assepsia e 
desinfecção. 
Composição: Álcool etílico e água. 
Princípio Ativo: Álcool etílico 70% 
(p/p)Embalagem com 1 galão de 5 
litros 
 

GALÃO 5 LITROS 30 

03 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8% 
Galão de 5 litros 

GALÃO DE 5 
LITROS 

05 

04 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL:  
Capacidade em volume: 50 L 
Dimensões Externas (A x L x P): 
71,0 x 44,5 x 37,0 cm 
(aproximadamente). 
 

UNIDADE 12 

05 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL: 
Capacidade em volume: 05 L 
Material: plástico 

UNIDADE 52 

06 SABONETE LÍQUIDO para 
higienização das mãos, 
antibacteriano, fragrância neutra, 
hipoalergênico,  testado 
dermatologicamente, livre de 
parabenos galão com 5 litros 

 
 

GALÃO 5 LITROS 30 

07 PAPEL TOALHA INTERFOLHA  
Folha simples com aproximadamente 
21 cm, formato retangular, pacote 
com 1000 folhas 

PACOTE COM 
1000 UIDADES 

300 
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08 MÁSCARA DESCARTÁVEL 

INFANTIL  
TNT, tripla camada, com elástico e 
com clip nasal para crianças de 3 a 
11 anos. Especificações: 14,5cm x 
9,5cm; 
 

UNIDADE 3000 

09 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 
ADULTO, TNT com tripla camada, 
alto poder de filtração bacteriana, 
clipe nasal, elástico na orelha macio 
e confortável  
Especificações: 175mm × 95mm 
 

UNIDADE 700 

10 MÁSCARAS KN95 proteção 5 
camadas respiratórias .Tipo de 
agarramento: Elástico 
Idade: Adultos 
Taxa de filtragem:> 95%. 
Uso não médico; 
Tamanho: 10,5cm x 14,5 cm. 
Embalagem: Pacote individual 
Modelo: Clipe nasal interno, formato 
dobrável 
 

UNIDADE 100 

11 BOTA DE BORRACHA BRANCA 
PVC para faxina  / limpeza, cano 
longo, solado aderente e que dê 
estabilidade, altamente 
resistente a sangue e gordura 
animal, fungos, bactérias, 
ambientes refrigerados, ácidos, 
óleos, solventes, graxas e 
hidrocarbonetos em geral 
(derivados de petróleo) e que 
atende a Norma ABNT NBR ISO. 
Tamanhos variados do 34 ao 40 
 

PAR 14 

12 Luva Látex de segurança (epi) para 
proteção das mãos, confeccionadas 
em borracha natural (látex), na cor 
natural, com pó bi absorvível. Não 
estéreis com moldagem ambidestra 
para multiuso como, uso doméstico: 
lavar louça, culinária / cozinhar 

UNIDADE 
 

02 
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alimentos e limpeza da casa. Uso 
industrial e profissional como: 
manicure, cabeleireiro, estética, 
salões de beleza, pintura/tintura, 
procedimentos não invasivos, caixa 
com 100 unidades. TAMANHO P 

13 Luva Látex de segurança (epi) para 
proteção das mãos, confeccionadas 
em borracha natural (látex), na cor 
natural, com pó bi absorvível. Não 
estéreis com moldagem ambidestra 
para multiuso como, uso doméstico: 
lavar louça, culinária / cozinhar 
alimentos e limpeza da casa. Uso 
industrial e profissional como: 
manicure, cabeleireiro, estética, 
salões de beleza, pintura/tintura, 
procedimentos não invasivos, 
TAMANHO M 

 04 

14 Luva Látex de segurança (epi) para 
proteção das mãos, confeccionadas 
em borracha natural (látex), na cor 
natural, com pó bi absorvível. Não 
estéreis com moldagem ambidestra 
para multiuso como, uso doméstico: 
lavar louça, culinária / cozinhar 
alimentos e limpeza da casa. Uso 
industrial e profissional como: 
manicure, cabeleireiro, estética, 
salões de beleza, pintura/tintura, 
procedimentos não invasivos, 
TAMANHO G 

UNIDADE 02 

15 LUVA LATEX BORRACHA 
AMARELA MULTIUSO COZINHA, 
BANHEIRO 
Texturizada nas pontas dos dedos e 
na palma da mão; com forro de 
algodão; não estéril; 
anatômica. 
Material: látex borracha natural e 
interior forrado de algodão 
TAMANHO P 

UNIDADE 03 

16 LUVA LATEX BORRACHA 
AMARELA MULTIUSO COZINHA, 
BANHEIRO 
Texturizada nas pontas dos dedos e 

UNIDADE 14 
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na palma da mão; com forro de 
algodão; não estéril; 
anatômica. 
Material: látex borracha natural e 
interior forrado de algodão 
TAMANHO M 

17 LUVA LATEX BORRACHA 
AMARELA MULTIUSO COZINHA, 
BANHEIRO 
Texturizada nas pontas dos dedos e 
na palma da mão; com forro de 
algodão; não estéril; 
anatômica. 
Material: látex borracha natural e 
interior forrado de algodão 
TAMANHO G 

UNIDADE 06 

18 TOUCA SANFONADA 
DESCARTÁVEL TNT, branca, 
tamanho único, pacote com 500 
unidades 
 
 
 

UNIDADE 10 

19 ÓCULOS DE SEGURANÇA em 
policarbonato, vidro com proteção 
UV, antirisco, com curvatura lateral 
para aumentar a proteção, sem 
partes metálicas; podendo ser 
utilizado como sobreposição aos 
óculos graduados; 
 

UNIDADE 70 

20 PULVERIZADOR MANUAL 
BORRIFADOR BICO JATO, 
500ML , sistema de acionamento 
por gatilho, resistente a 
produtos químicos, para uso 
profissional, material resistente. 

UNIDADE 70 

21 TAPETE SANITIZANTE, tamanho  
70 X 100cm,  em vinil (PVC), 
material antiderrapante, antichama 
com bordas vedantes para impedir o 
vazamento do liquido aplicado, 
lavável. 
 

UNIDADE 15 

22 FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO 
SOLO, zebrada, 48mm x 30m 

 50 
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23 FITA ZEBRADA PARA 
SINALIZAÇÃO, preta e amarela, 
7cm x 200 metros, confeccionada em 
polietileno, sem adesivo, resistente e 
durável. 

 13 

24 TERMÔMETRO DIGITAL 
INFRAVERMELHO COM MIRA 
LASER DESCRIÇÃO: 
Termômetro Digital 
Infravermelho com Mira Laser. 
Portátil, precisão ideal para 
medições de temperatura nos 
segmentos industrial, 
aquecimento e refrigeração de 
alimentos. Faixas de 
temperatura: -50°C até ~380°C / -
58°F até ~716°F. 
 

UNIDADE 04 

25 TERMÔMETRO DIGITAL PARA 
FREEZER/GELADEIRA COM 
CONTROLE SIMULTÂNEO DE 
DUAS TEMPERATURAS 

Descrição: Termômetro digital para 
freezer/geladeira com controle 
simultâneo de duas temperaturas. 
Em unidade de °C. Atendendo a 
Portaria RDC 216/2004 Para Serviço 
de Alimentação. Temperatura 
Ambiente (Interna) - Faixa das 
medições: -20°C À +50°C; 
Resolução: 0,1 °C. Temperatura 
Externa (Sonda) - Faixa das 
medições: -50°C À +70°C; 
Resolução: 0,1°C.  
 

UNIDADE 07 

26 SACO PARA AMOSTRA: 

Descrição: Saco para amostra com 
tarja, estéril e lacrado. Atendendo as 
normas da Vigilância Sanitária para 
as empresas que manipulam 
alimentos (obrigadas a coletar de 
amostras de alimentos para análise). 
Para isso é necessário um SACO 
Plástico que contém uma TARJA 

UNIDADE 02 
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Branca onde é feito as anotações. 
Descrição Técnica: Feito de 
Polietileno de Baixa Densidade, 
material esterilizado com a tarja 
branca para a descrição do Alimento, 
em embalagem lacrada. Medidas do 
Produto: Largura: 12 cm x 30 cm 
Comprimento Validade: Prazo 
Indeterminado. Embalagem 
contendo de 600 a 1000 unidades. 
 

27 BOBINA PICOTADA (SACOS) 
TRANSPARENTE P/ 
ACONDICIONAR ALIMENTOS – 30 
CM X 40 CM - CAPACIDADE 4 KG 

Descrição: Bobina Picotada (sacos) 
transparente p/ acondicionar 
alimentos – com dimensões de 30 
cm x 40 cm - Capacidade 4 kg. De 
alta densidade e material resistente. 
 

UNIDADE 04 

28 LUVA DE PROCEDIMENTO DE 
VINIL SEM AMIDO 

Descrição: Luva de segurança, 
confeccionada em resina vinílica 
(produzida em vinil), sem 
pulverização de amido. Sem 
costuras. Totalmente isenta de pó, 
desenvolvida especialmente para 
profissionais que apresentam 
reações alérgicas ao contato com o 
amido (pó) e ideal para profissionais 
que a utilizam para o manuseio de 
alimentos. Ideal para trabalhos leves, 
limpeza, manutenção, laboratórios, 
manuseio de alimentos, cosméticos, 
estética e higienização. Antialérgicas 
com resistência à perfuração. 

Tamanhos M  

 

CAIXA COM 100 04 
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29 LUVA DE PROCEDIMENTO DE 
VINIL SEM AMIDO 

Descrição: Luva de segurança, 
confeccionada em resina vinílica 
(produzida em vinil), sem 
pulverização de amido. Sem 
costuras. Totalmente isenta de pó, 
desenvolvida especialmente para 
profissionais que apresentam 
reações alérgicas ao contato com o 
amido (pó) e ideal para profissionais 
que a utilizam para o manuseio de 
alimentos. Ideal para trabalhos leves, 
limpeza, manutenção, laboratórios, 
manuseio de alimentos, cosméticos, 
estética e higienização. Antialérgicas 
com resistência à perfuração. 

Tamanhos G  

 

CAIXA COM 100 02 

30 SAPATO BRANCO 
ANTIDERRAPANTE PARA SER 
USADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO 
DE ALIMENTOS 

Descrição: Sapato de segurança 
totalmente fechado, atendendo as 
exigências da NR-32 (norma 
regulamentadora da área da saúde) 
e também protege os pés contra 
umidade proveniente do trabalho 
com água. Feito de EVA, material 
muito leve e confortável. Com solado 
aprovado e reconhecido pelo 
Ministério do Trabalho (possui CA), 
antiderrapante, mesmo em 
ambientes com pisos molhados e 
ensaboados, ou mesmo com restos 
de alimento. Tamanhos variados do 
34 ao 40. 

PAR 08 
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31 PULVERIZADOR COSTAL 
MANUAL, 20 litros, acionamento por 
alavanca. 

UNIDADE 05 

32 AVENTAL DESCARTÁVEL, em 
TNT, com manga longa, branco, 
pacote com 10. 

UNIDADE 15 

33 DISPENSADOR PARA PAPEL 
TOALHA interfolhado confeccionado 
em polipropileno, resistente, com 
visor frontal para indicar o nível do 
produto, facilitando a reposição. 

Capacidade de toalhas: 500 

Material: Plástico 

Tipo de papel: Interfolhado 

Com trava de segurança: Sim 

 

UNIDADE 15 

34 DISPENSER PARA ÁLCOOL EM 
GEL E SABONETE LÍQUIDO, com 
reservatório de até 400 ml. 

UNIDADE 33 
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Processo nº 055/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2021 

ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ----/2021 
PROCESSO N.º 055/2021 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO ----/----/2021 
PREGÃO ELETRONICO N.º 020/2021 

   
CONTRATANTE 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ 
Logradouro: AV 21 DE DEZEMBRO  N.º  850 Bairro: Centro 
Cidade: GOIANÁ UF:MG CEP: 36.152-000 Te:(+00)32.3274-5192 
CNPJ: 01611137/0001-45 Inscrição Estadual:    

CONTRATADA  
 

Razão Social:     
Logradouro:   Nº   Bairro:  
Cidade:  UF:  CEP:  Tel:  
CNPJ:  Inscrição Estadual:  

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO 
ELETRONICO Nº 020/2021 REGIDO PELA LEI 10.520/03, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, A CONTRATANTE 
AUTORIZA A CONTRATADA A FORNECER OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NA REQUISIÇÃO Nº 055/2021 E EM SUA PROPOSTA, DOCUMENTOS ESTES QUE INTEGRAM ESTE TERMO 
COMO SE NELE ESTIVEM FIELMENTE TRANSCRITOS. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento pela CONTRATADA de Aquisição de 
itens de prevenção e combate a COVID-19 das escolas municipais de Goianá 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
PREÇO 

01 ÁLCOOL EM GEL: galão de 5 litros 
Composição: Álcool Etílico Hidratado 
70°, Carbomero, Conservantes, 
Neutralizante e Aloe Vera.  
 

GALÃO 5 
LITROS 

30   

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

26 
 

02 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% para a 
higienização, assepsia e 
desinfecção. 
Composição: Álcool etílico e água. 
Princípio Ativo: Álcool etílico 70% 
(p/p)Embalagem com 1 galão de 5 
litros 
 

GALÃO 5 
LITROS 

30   

03 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8% 
Galão de 5 litros 

GALÃO DE 
5 LITROS 

05   

04 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL:  
Capacidade em volume: 50 L 
Dimensões Externas (A x L x P): 
71,0 x 44,5 x 37,0 cm 
(aproximadamente). 
 

UNIDADE 12   

05 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL: 
Capacidade em volume: 05 L 
Material: plástico 

UNIDADE 52   

06 SABONETE LÍQUIDO para 
higienização das mãos, 
antibacteriano, fragrância neutra, 
hipoalergênico,  testado 
dermatologicamente, livre de 
parabenos galão com 5 litros 

 
 

GALÃO 5 
LITROS 

30   

07 PAPEL TOALHA INTERFOLHA  
Folha simples com aproximadamente 
21 cm, formato retangular, pacote 
com 1000 folhas 
 

PACOTE 
COM 1000 
UIDADES 

300   

08 MÁSCARA DESCARTÁVEL 
INFANTIL  
TNT, tripla camada, com elástico e 
com clip nasal para crianças de 3 a 
11 anos. Especificações: 14,5cm x 
9,5cm; 
 

UNIDADE 3000   

09 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 
ADULTO, TNT com tripla camada, 
alto poder de filtração bacteriana, 
clipe nasal, elástico na orelha macio 
e confortável  
Especificações: 175mm × 95mm 
 

UNIDADE 700   

10 MÁSCARAS KN95 proteção 5 UNIDADE 100   
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camadas respiratórias .Tipo de 
agarramento: Elástico 
Idade: Adultos 
Taxa de filtragem:> 95%. 
Uso não médico; 
Tamanho: 10,5cm x 14,5 cm. 
Embalagem: Pacote individual 
Modelo: Clipe nasal interno, formato 
dobrável 
 

11 BOTA DE BORRACHA BRANCA 
PVC para faxina  / limpeza, cano 
longo, solado aderente e que dê 
estabilidade, altamente resistente 
a sangue e gordura animal, 
fungos, bactérias, ambientes 
refrigerados, ácidos, óleos, 
solventes, graxas e 
hidrocarbonetos em geral 
(derivados de petróleo) e que 
atende a Norma ABNT NBR ISO. 
Tamanhos variados do 34 ao 40 
 

PAR 14   

12 Luva Látex de segurança (epi) para 
proteção das mãos, confeccionadas 
em borracha natural (látex), na cor 
natural, com pó bi absorvível. Não 
estéreis com moldagem ambidestra 
para multiuso como, uso doméstico: 
lavar louça, culinária / cozinhar 
alimentos e limpeza da casa. Uso 
industrial e profissional como: 
manicure, cabeleireiro, estética, 
salões de beleza, pintura/tintura, 
procedimentos não invasivos, caixa 
com 100 unidades. TAMANHO P 

UNIDADE 
 

02   

13 Luva Látex de segurança (epi) para 
proteção das mãos, confeccionadas 
em borracha natural (látex), na cor 
natural, com pó bi absorvível. Não 
estéreis com moldagem ambidestra 
para multiuso como, uso doméstico: 
lavar louça, culinária / cozinhar 
alimentos e limpeza da casa. Uso 
industrial e profissional como: 
manicure, cabeleireiro, estética, 

 04   
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salões de beleza, pintura/tintura, 
procedimentos não invasivos, 
TAMANHO M 

14 Luva Látex de segurança (epi) para 
proteção das mãos, confeccionadas 
em borracha natural (látex), na cor 
natural, com pó bi absorvível. Não 
estéreis com moldagem ambidestra 
para multiuso como, uso doméstico: 
lavar louça, culinária / cozinhar 
alimentos e limpeza da casa. Uso 
industrial e profissional como: 
manicure, cabeleireiro, estética, 
salões de beleza, pintura/tintura, 
procedimentos não invasivos, 
TAMANHO G 

UNIDADE 02   

15 LUVA LATEX BORRACHA 
AMARELA MULTIUSO COZINHA, 
BANHEIRO 
Texturizada nas pontas dos dedos e 
na palma da mão; com forro de 
algodão; não estéril; 
anatômica. 
Material: látex borracha natural e 
interior forrado de algodão 
TAMANHO P 

UNIDADE 03   

16 LUVA LATEX BORRACHA 
AMARELA MULTIUSO COZINHA, 
BANHEIRO 
Texturizada nas pontas dos dedos e 
na palma da mão; com forro de 
algodão; não estéril; 
anatômica. 
Material: látex borracha natural e 
interior forrado de algodão 
TAMANHO M 

UNIDADE 14   

17 LUVA LATEX BORRACHA 
AMARELA MULTIUSO COZINHA, 
BANHEIRO 
Texturizada nas pontas dos dedos e 
na palma da mão; com forro de 
algodão; não estéril; 
anatômica. 
Material: látex borracha natural e 
interior forrado de algodão 

UNIDADE 06   

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

29 
 

TAMANHO G 
18 TOUCA SANFONADA 

DESCARTÁVEL TNT, branca, 
tamanho único, pacote com 500 
unidades 
 
 
 

UNIDADE 10   

19 ÓCULOS DE SEGURANÇA em 
policarbonato, vidro com proteção 
UV, antirisco, com curvatura lateral 
para aumentar a proteção, sem 
partes metálicas; podendo ser 
utilizado como sobreposição aos 
óculos graduados; 
 

UNIDADE 70   

20 PULVERIZADOR MANUAL 
BORRIFADOR BICO JATO, 
500ML , sistema de acionamento 
por gatilho, resistente a produtos 
químicos, para uso profissional, 
material resistente. 

UNIDADE 70   

21 TAPETE SANITIZANTE, tamanho  
70 X 100cm,  em vinil (PVC), 
material antiderrapante, antichama 
com bordas vedantes para impedir o 
vazamento do liquido aplicado, 
lavável. 
 

UNIDADE 15   

22 FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO 
SOLO, zebrada, 48mm x 30m 

 50   

23 FITA ZEBRADA PARA 
SINALIZAÇÃO, preta e amarela, 
7cm x 200 metros, confeccionada em 
polietileno, sem adesivo, resistente e 
durável. 

 13   

24 TERMÔMETRO DIGITAL 
INFRAVERMELHO COM MIRA 
LASER DESCRIÇÃO: 
Termômetro Digital Infravermelho 
com Mira Laser. Portátil, precisão 
ideal para medições de 
temperatura nos segmentos 
industrial, aquecimento e 
refrigeração de alimentos. Faixas 
de temperatura: -50°C até ~380°C 

UNIDADE 04   
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/ -58°F até ~716°F. 
 

25 TERMÔMETRO DIGITAL PARA 
FREEZER/GELADEIRA COM 
CONTROLE SIMULTÂNEO DE 
DUAS TEMPERATURAS 

Descrição: Termômetro digital para 
freezer/geladeira com controle 
simultâneo de duas temperaturas. 
Em unidade de °C. Atendendo a 
Portaria RDC 216/2004 Para Serviço 
de Alimentação. Temperatura 
Ambiente (Interna) - Faixa das 
medições: -20°C À +50°C; 
Resolução: 0,1 °C. Temperatura 
Externa (Sonda) - Faixa das 
medições: -50°C À +70°C; 
Resolução: 0,1°C.  
 

UNIDADE 07   

26 SACO PARA AMOSTRA: 

Descrição: Saco para amostra com 
tarja, estéril e lacrado. Atendendo as 
normas da Vigilância Sanitária para 
as empresas que manipulam 
alimentos (obrigadas a coletar de 
amostras de alimentos para análise). 
Para isso é necessário um SACO 
Plástico que contém uma TARJA 
Branca onde é feito as anotações. 
Descrição Técnica: Feito de 
Polietileno de Baixa Densidade, 
material esterilizado com a tarja 
branca para a descrição do Alimento, 
em embalagem lacrada. Medidas do 
Produto: Largura: 12 cm x 30 cm 
Comprimento Validade: Prazo 
Indeterminado. Embalagem 
contendo de 600 a 1000 unidades. 
 

UNIDADE 02   

27 BOBINA PICOTADA (SACOS) 
TRANSPARENTE P/ 
ACONDICIONAR ALIMENTOS – 30 
CM X 40 CM - CAPACIDADE 4 KG 

UNIDADE 04   
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Descrição: Bobina Picotada (sacos) 
transparente p/ acondicionar 
alimentos – com dimensões de 30 
cm x 40 cm - Capacidade 4 kg. De 
alta densidade e material resistente. 
 

28 LUVA DE PROCEDIMENTO DE 
VINIL SEM AMIDO 

Descrição: Luva de segurança, 
confeccionada em resina vinílica 
(produzida em vinil), sem 
pulverização de amido. Sem 
costuras. Totalmente isenta de pó, 
desenvolvida especialmente para 
profissionais que apresentam 
reações alérgicas ao contato com o 
amido (pó) e ideal para profissionais 
que a utilizam para o manuseio de 
alimentos. Ideal para trabalhos leves, 
limpeza, manutenção, laboratórios, 
manuseio de alimentos, cosméticos, 
estética e higienização. Antialérgicas 
com resistência à perfuração. 

Tamanhos M  

 

CAIXA 
COM 100 

04   

29 LUVA DE PROCEDIMENTO DE 
VINIL SEM AMIDO 

Descrição: Luva de segurança, 
confeccionada em resina vinílica 
(produzida em vinil), sem 
pulverização de amido. Sem 
costuras. Totalmente isenta de pó, 
desenvolvida especialmente para 
profissionais que apresentam 
reações alérgicas ao contato com o 
amido (pó) e ideal para profissionais 
que a utilizam para o manuseio de 
alimentos. Ideal para trabalhos leves, 
limpeza, manutenção, laboratórios, 

CAIXA 
COM 100 

02   
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manuseio de alimentos, cosméticos, 
estética e higienização. Antialérgicas 
com resistência à perfuração. 

Tamanhos G  

 
30 SAPATO BRANCO 

ANTIDERRAPANTE PARA SER 
USADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO 
DE ALIMENTOS 

Descrição: Sapato de segurança 
totalmente fechado, atendendo as 
exigências da NR-32 (norma 
regulamentadora da área da saúde) 
e também protege os pés contra 
umidade proveniente do trabalho 
com água. Feito de EVA, material 
muito leve e confortável. Com solado 
aprovado e reconhecido pelo 
Ministério do Trabalho (possui CA), 
antiderrapante, mesmo em 
ambientes com pisos molhados e 
ensaboados, ou mesmo com restos 
de alimento. Tamanhos variados do 
34 ao 40. 

 

PAR 08   

31 PULVERIZADOR COSTAL 
MANUAL, 20 litros, acionamento por 
alavanca. 

UNIDADE 05   

32 AVENTAL DESCARTÁVEL, em 
TNT, com manga longa, branco, 
pacote com 10. 

UNIDADE 15   

33 DISPENSADOR PARA PAPEL 
TOALHA interfolhado confeccionado 
em polipropileno, resistente, com 
visor frontal para indicar o nível do 
produto, facilitando a reposição. 

UNIDADE 15   
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Capacidade de toalhas: 500 

Material: Plástico 

Tipo de papel: Interfolhado 

Com trava de segurança: Sim 

 

34 DISPENSER PARA ÁLCOOL EM 
GEL E SABONETE LÍQUIDO, com 
reservatório de até 400 ml. 

UNIDADE 33   

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

2.1. Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, os seguintes 

documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato 

declara conhecê-los e aceitá-los: atos convocatórios, edital de licitação, proposta 

apresentada, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie. 

2.2. Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 

modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, especificações, 

prazos ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR CONTRATUAL 
 
3.1. O valor global de acordo com os preços unitários constantes da proposta da 

contratada para fornecimento do objeto licitado é de R$ ______(_______) daqui por 

diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 

3.1.1. O VALOR CONTRATUAL foi obtido diante dos itens vencidos pela 

contratada, quais sejam: _________________________________ 

3.2. O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá a conta dos 
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recursos da seguinte das seguintes dotações orçamentárias: 

2.03.01.12.361.004.2.0027.3.3.90.30 

2.03.01.12.365.003.2.0031.3.3.90.30 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PAGAMENTO 

 
4.1.- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da 

data da liberação da nota fiscal pelo setor competente. 

4.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Goianá. 

4.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

4.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do País, em meio 

eletrônico. 

4.4.1. Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de 

regularidade do FGTS e CNDT e Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União  

4.5. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

4.6. O ISSQN, se devido, será recolhido, na forma do Código Tributário vigente, caso não 

haja comprovação do recolhimento junto ao Município sede da contratada.  

4.7. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendentes de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

 

 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS PENALIDADES 

 
5.1.As penalidades referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital. 
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CLÁUSULA SEXTA 

DA APLICAÇÃO DAS MULTAS 
 

6.1. Quando da aplicação das multas, a CONTRATADA será notificada 

administrativamente, com aviso de recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias recolher à tesouraria desta, a importância correspondente, 

sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 

 

6.1.1. Compete à CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a 

aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA. 

6.1.2. Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio 

recolhimento de multa, sem efeito suspensivo, até que seja devidamente efetuada a 

justificativa exposta; a CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-

la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pela 

CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data do julgamento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1- As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Edital. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
 

8.1. A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a 

nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia e por escrito, da 

CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
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9.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando em caráter 

irrecorrível a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação 

ao presente contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA VIGÊNCIA E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
10.1. O contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2021 contados a partir da data de 

sua assinatura e o fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade apresentada 

pelo CONTRATANTE, podendo haver redução ou aumento nos termos do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93. 

10.2. Os pedidos de fornecimentos dos produtos serão efetuados de acordo com a 

necessidade do MUNICÍPIO, não gerando nenhum direito para a contratada em função de 

não ser efetuada a integralidade da aquisição durante e execução do prazo contratual. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA RESCISÃO 

11.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA 

caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

a) quando for decretada sua falência; 

b) quando do requerimento de sua concordata; 

c) quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida; 

d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este contrato sem a 

autorização prévia e expressa da CONTRATANTE; 

e) quando houver atraso no fornecimento pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

sem justificativas fundamentas e aceitas pelo CONTRATANTE. 

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

37 
 

 

11.1.1. A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima 

relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação das 

demais providências legais cabíveis, previstas no respectivo edital e anexo, na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações subseqüentes e ainda no Código Civil Brasileiro. 

11.1.2. A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusula 

expressa, poderá rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos relativos 

ao mesmo. 

11.1.3. Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, 

a CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os 

fins e efeitos, a entregar o objeto deste contrato inteiramente e incondicionalmente, como 

ora o faz para todos os fins e efeitos, a entregar o objeto deste contrato inteiramente 

desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 

 
CLÀUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DOS CASOS OMISSOS 
 

12.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 

legislação em vigor.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS ALTERAÇÕES 

 
13.1. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente serão 

efetuadas por TERMO ADITIVO que integrarão o presente contrato para todos os fins e 

efeitos de direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
 

14.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 
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conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato, para nada 

mais reclamar, em tempo algum. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO FORO 

15.1. As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo comprimento deste contrato, 

perante o foro da Comarca de Rio Novo/MG, não obstante qualquer mudança de domicílio 

da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com 

plenos poderes para receber notificação, inicial, intimação e outros atos em direito 

permitidos. 

Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 

(duas) vias de igual teor e para um mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final 

arroladas, devendo ser este registrado e distribuído às respectivas partes, com 

comunicação aos demais Órgãos/Repartições envolvidas. 

LOCAL: Goianá DATA : 
  

CONTRATANTE CONTRATADA  
Assinatura: 

 
    Assinatura: 

Nome: Estevam de Assis Barreiros Nome:   
Cargo: Prefeito Municipal Cargo:  
Identidade: M-3.152.060  Identidade:  
CPF: 855.974.737-00 CPF:  

  
TESTEMUNHAS 

Assinatura Assinatura 

Nome:  Nome:  
CPF:  CPF:  
Identidade:  Identidade:  
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