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CONVITE nº 004/2017 

TIPO DE LICITAÇÃO: DIFERENCIADA - MENOR PREÇO POR ITEM. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP 

PROCESSO: 64/2017. 

 
O MUNICÍPIO DE IGUAPE torna público aos interessados que, por determinação do Sr. Prefeito 

Municipal acha-se aberto o Convite nº 04/2017, conforme objeto e especificações deste 

edital, adiante discriminadas, e com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores. 

A Habilitação e a Proposta dos interessados serão recebidas pela Comissão de Licitação 

até às 09h30 do dia 12 de Maio de 2017, impreterivelmente, e a abertura dos envelopes 

para o mesmo do mesmo dia e horário. 

OBJETO: Aquisição de Materiais de Lavanderia para atender a  Unidade  Mista  de Saúde de 

Iguape  , apresentado pelo Departamento de Saúde, conforme especificação no ANEXO I do 

edital.  

APRESENTAÇÃO E ABERTURA:  

Auditório da Prefeitura de Iguape, localizada na Avenida Adhemar de Barro, 1.070 – piso 

superior, CEP 11.920-000, Bairro Porto do Ribeira, Iguape - SP, telefone (13) 3848-6810.  

DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 12/05/2017, às 09:30h.  

Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente após o 

término do prazo acima, em ato público.  

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Divisão de Licitações  –Avenida Adhemar 

de Barro, 1.070, Porto do Ribeira, Iguape/SP, telefone (13) 3841-6810, e-mail: 

licitacao@iguape.sp.gov.br. Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais 

impugnações serão disponibilizados na página da internet http://www.iguape.sp.gov.br e 

encaminhados aos interessados nos termos do Anexo I. 

1-  CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

1.1- A entrega do produto será realizada na data especificada no Termo de Referencia, 

constante no Anexo I.  

1.2- O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 

condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

2-  BASE LEGAL, ANEXOS E RESERVA DE RECURSOS  

2.1- A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

atualizada pelas Leis Federais nº 8.883, de 8 de junho de 1994, nº 9.032, de 28 de abril de 

1995, nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e de forma 

suplementar, pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com as respectivas 

alterações e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014.  

2.2- Integram este Convite os Anexos de I a VII.  

2.2.1– Muito embora os documentos estejam agrupados em anexos separados, todos eles se 

completam, sendo que a proponente deve, para a apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação, bem como, os demais documentos, ao se valer do Edital, inteirar-se de sua 

mailto:licitacao@iguape.sp.gov.br
http://www.iguape.sp.gov.br/
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composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que 

nortearão o desenvolvimento da Carta Convite e a formalização Contratual.  

2.3- A despesa total estimada em R$16.055,00 (dezesseis mil, cinquenta e cinco reais), 

onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados:  

Ficha – 286 

Tipo – Orçamentária. 

Unidade Orçamentária – 02.12.00. 

Categoria Econômica - 3.3.90.30.22. 

Destinação de Recursos – 05.300.09  

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

3.1- Somente poderão participar desta licitação microempresas e empresas de pequeno porte 

convidadas ou interessadas;  

3.1.1- Entende-se por convidadas àquelas notificadas por esta Prefeitura para retirar o 

Convite; 

3.1.2- Entende-se por interessadas àquelas que manifestarem seu interesse com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data e hora marcada para a entrega dos envelopes;  

a) Caracterizará referido interesse de participação à apresentação de:  

a1) Declaração elaborada conforme estabelecido no Anexo III deste Convite, em duas vias;  

b) Os documentos relacionados no subitem “a” deverão ser:  

b1) Protocolados junto ao Setor de Compras e Licitações; ou  

b2) Encaminhados pelo e-mail licitação@iguape.sp.gov.br, sendo imprescindível a 

apresentação dos originais  na sessão de abertura do envelope nº 1 (Documentação), antes de 

sua abertura.  

3.2- Não será permitida a participação de empresas:  

3.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País;  

3.2.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

3.2.3- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Prefeitura 

nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;  

3.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;  

3.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;  

3.2.6- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;  

3.2.7- Não convidadas e que não atenderem o disposto no subitem 3.1.2, e  

3.2.8- Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14.  

4- HABILITAÇÃO  

Para a habilitação todos licitantes deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte 

conformidade:  

4.1- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar:  

4.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:  

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, Registro Comercial, no caso de empresário 

individual;  
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a1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;  

b) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir.  

4.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame;  

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 

seguintes certidões:  

c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal;  

c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários  expedida 

pela Procuradoria  Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada 

pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; e  

c3) Certidão Negativa de Débitos Tributários, expedida pela Prefeitura Municipal sede da 

licitante. 

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a 

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito 

com Efeitos de Negativa; 

* A prova de regularidade letras “c1” e “d” poderão ser com provadas também,  
através da nova certidão regulamentada pela portaria 358 de 05/09/14 e decreto  8302 de 
04/09/2014. 
 e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 

da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à 

Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;  

g) A comprovação de regularidade fiscal será exigida para efeito de assinatura do contrato, 

da seguinte forma:  

g1) As licitantes, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição;  

g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério desta Câmara, para a regularização da documentação, pagamento ou 

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

de certidão negativa;  
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g3) A não - regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g.2” implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Convite.  

4.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica.  

4.1.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL  

a) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s) 

qual(ais) se indique(m) ao fornecimento de materiais em valores equivalentes a 50% 

(cinquenta por cento) do global deste certame.  

4.1.5- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:  

4.1.5.1- Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel 

timbrado (Anexo IV deste Convite) atestando que:  

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 

no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal;  

b) que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins 

estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;  

c) está ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) 

a contratação com este Tribunal de Contas;  

d) não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 

147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declara conhecer na íntegra.  

4.1.5.2- Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI deste 

Convite.  

4.2- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

4.2.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja apresentado o 

original para que seja autenticado pela Comissão Permanente de Licitações;  

4.2.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

às certidões exigidas;  

4.2.3- Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta 

Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas;  

4.2.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz;  

a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 

estabelecimentos, disposta nos itens 4.1.1 a 4.1.5;  

4.2.5- A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta direta na 

internet nos respectivos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de 

documentos obtidos por este meio eletrônico.  
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4.2.6- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte 

externa:  

 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO  

MUNICÍPIO DE IGUAPE  

CONVITE Nº 04/2017 

ÀS 09H30 DO DIA 12 DE MAIO DE 2017  

RAZÃO SOCIAL: XXX 

CNPJ: XXXX 

 

4.3- O licitante será inabilitado quando:  

4.3.1- Deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, desde 

que insanáveis   até o termino da sessão, não se  admitindo   complementação  posterior;  

4.3.2-  Eventuais  falhas, omissões  ou outras  irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento da Carta Convite, 

até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 

 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

4.3.3- A verificação será certificada pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por 

meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

4.3.4 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 4.4- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do interessado na 

presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras 

licitações.  

5 - PROPOSTA  

5.1- O Anexo II deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, datilografado ou 

impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo 

licitante ou seu representante legal.  

5.2- A proposta deverá conter as seguintes indicações:  

5.2.1- A denominação, endereço/CEP, e-mail, telefone/fax e CNPJ do licitante;  

5.2.2- Preços unitário e total em algarismos;  

a) O preço apresentado na proposta é fixo e não sofrerá nenhum reajuste e deverá contemplar 

custos diretos e indiretos de qualquer espécie, tais como tributos, despesas 

administrativas e financeiras, bem como o lucro.  

5.2.3- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data da apresentação dos envelopes;  
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5.2.4- Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os 

custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;  

5.2.5- Declaração impressa na proposta de que objeto ofertado atende todas as 

especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I.  

5.3- A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte 

externa:  

 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

MUNICÍPIO DE IGUAPE 

CONVITE Nº 04/2017 

ÀS 09H30 DO DIA 12 DE MAIO DE 2017  

RAZÃO SOCIAL: XXXX 

CNPJ: XXXX 

 

6 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  

6.1- Os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, respectivamente, Documentação e Proposta 

Comercial, deverão ser entregues no protocolo da Divisão de Licitações desta Prefeitura 

(endereço indicado no preâmbulo), até o horário previsto para a apresentação dos envelopes.  

6.2- O licitante poderá se fazer representar neste certame desde que, no início da sessão 

pública de abertura dos envelopes, seu representante apresente a Carta Credencial, conforme 

Anexo V deste Convite, com a firma do representante legal da empresa que assina, 

devidamente reconhecida em cartório, e cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no 

qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.  

6.3- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações objetivando a verificação das 

condições de participação e de habilitação dos licitantes serão iniciados, em ato público, 

no horário e local estabelecidos neste Convite;  

6.3.1- Todos os procedimentos e ocorrências serão registrados em Ata, que será assinada 

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados.  

6.4- A Comissão Permanente de Licitações examinará os documentos de habilitação e fará 

publicar o teor de sua decisão;  

6.4.1- Por proposta da Comissão e desde que todos os licitantes estejam credenciados e 

concordem com as decisões tomadas sobre a fase “habilitação”, a abertura dos envelopes nº 

2 (proposta) poderá ocorrer no mesmo ato;  

6.4.2- Caso não ocorra a hipótese prevista no subitem 6.4.1, a data de abertura dos 

envelopes será divulgada respeitando-se o prazo disposto em lei para interposição de 

recurso;  

6.4.3- O envelope nº 2 (proposta) de licitante inabilitado permanecerá fechado e deverá ser 

retirado pelo interessado no prazo de 30 dias corridos, após o que será inutilizado.  

6.5- Os envelopes nº 2 serão abertos em ato público, no mesmo local onde foram abertos os 

envelopes nº 1;  

6.5.1- Todos os procedimentos e ocorrências serão registrados em Ata, que será assinada 

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados;  
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6.5.2- A Comissão Permanente de Licitações examinará as propostas e fará publicar o teor de 

sua decisão.  

6.6- Após o encerramento do prazo previsto para a apresentação de recursos contra o 

julgamento das propostas ou, se apresentados, estes já tiverem sido apreciados, o processo 

será encaminhado ao Prefeito para homologação e adjudicação.  

6.7- As comunicações referentes a este certame serão publicadas no site desta Prefeitura, 

www.iguape.sp.gov.br, ícone – Licitações – Carta Convite.  

6.8- As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma disposta na 

lei;  

6.8.1- As impugnações contra este Convite deverão ser dirigidas ao subscritor deste Convite 

e protocoladas no protocolo do Setor de Compras e Licitações;  

6.8.2- Os recursos contra os atos da Comissão Permanente de Licitações deverão ser 

protocolados no PROTOCOLO do setor de Compras e Licitações, aos cuidados da Comissão 

Permanente de Licitações e dirigidos ao Prefeito do Município de Iguape.  

7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

7.1- O julgamento será realizado pelo preço unitário, sendo considerado vencedor o 

licitante que ofertar o menor preço e que atender a todas as exigências deste Convite;  

7.1.1- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, com prévia 

notificação aos interessados.  

8- ESCLARECIMENTOS  

8.1- Os interessados poderão solicitar esclarecimentos preferencialmente por meio do e-mail 

licitacao@iguape.sp.gov.br aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações;  

8.1.1- Recomenda-se que os pedidos de esclarecimentos sejam apresentados com razoável 

antecedência em relação à data fixada para a apresentação das propostas, de maneira a 

permitir, em tempo hábil, o trâmite interno necessário ao exame e preparo da resposta;  

8.1.2- Os esclarecimentos serão disponibilizados na página desta Prefeitura na Internet 

(Licitações – referente a esta Carta Convite).  

9 - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  

9.1- Os serviços serão prestados na forma descrita no Termo de Referencia (anexo I) e 

Minuta do Contrato (anexo VII) deste Edital. 

 10- PAGAMENTO  

As condições de pagamento estão dispostas nas Cláusulas Terceira do Anexo VII - Minuta de 

Contrato. 

11- SANÇÕES  

11.1- Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.  

11.2- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Iguape do Estado de São Paulo.  

 

Iguape, em 02 de Maio de 2017.  

 

 

                     Wilson Almeida Lima 

                           Prefeito. 

 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. Objeto: Aquisição de Materiais de Lavanderia para atender a Unidade Mista de Saúde 

de Iguape, apresentado pelo Departamento de Saúde; 

Item  

 
Descrição do Produto 

 

 

Quant. 

Valor Unit. 

Estimativa 

Valor Global 

Est. 

 1 AMACIANTE DE ROUPA, Bombona com 20L 

 

 

 

 

 

 

 

3.070 

15 

 

 

 

 

 

 

 

3,07

0 

122,00 R$1.830,00 

2 CLORO EM PÓ, Balde com 20kg 15 350,00 R$5.250,00 

3 DETERGENTE EM PÓ, Balde com 20kg 10 523,50 R$5.235,00 

4 DETERGENTE UMECTANTE EM PASTA , Balde com 20kg 15 249,33 R$3.740,00 

    R$16.055,00 

* Com base nas cotações prévias realizadas para obtenção do valor máximo de mercado e nas 

disponibilidades orçamentárias deste município, fica estipulado preço máximo de R$16.055,00 

(dezesseis mil ,cinquenta e cinco reais), para o contrato. 

 2. Vigência: •A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura 

e a entrega dos Produtos de Lavanderia deverá ser de forma fracionada mediante requisição do 

gestor designado do Departamento de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.  

 

Os produtos deverão ser de EXCELENTE QUALIDADE . 

Os produtos relacionados no anexo deverão ser de primeira qualidade e constar a marca do 

produto ,devendo passar por fase de teste de qualidade e aprovação. 

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

Amaciante de Roupa: ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,AROMA AGRADÁVEL SOLÚVEL EM ÁGUA, 
APLICAÇÃO AMACIANTE DE ARTIGOS TÊXTEIS ,COMPONENTE ATIVO:CLORETO DE DIALQUIL BENZIL AMÓNIA, 
BOMBONA COM 20 LITROS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO 
DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ ,REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA. 
 

Cloro em pó: PÓ GRANULADO E HOMOGÊNIO, SOLÚVEL EM ÁGUA,PRODUTO SEJA DESENVOLVIDO 
ESPECIALMENTE PARA BRANQUEAMENTO DE ROUPAS E DESINFECÇÃO ,COMPOSIÇÃO COM ÁCIDO 
TRICLOROISOCIANÚRICO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO , CONCENTRAÇÃO DE TEOR DE CLORO 
15 A 18%,BALDE COM 20KG,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA,APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO 
DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ,REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA. 
 

Detergente em pó: PÓ GRANULADO E HOMOGÊNIO , APRESENTAR AROMA AGRADÁVEL E SER INÓCUO À 

PELE, QUANDO MISTURADO EM ÁGUA DEVERÁ APRESENTAR BOAS CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO DE ESPUMA E 

COMPLETA  DISSOLUÇÃO , DE ALTO PODER GERMICIDA E BACTERICIDA, NÃO PODERÃO APARECER 

PARTÍCULAS ARENOSAS OU SÓLIDAS, ESTRANHAS Á SUA CONSTITUIÇÃO, , BEM COMO NÃO DEIXAR 

RESÍDUOS APÓS O EXAGUAR ,FÓRMULA BÁSICA :ÁCIDO DODECIL, BENZENO SULFÔNICO LINEAR, NONIL 

FENOL ETOXILADO DE SÓDIO,TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO,METASSILICATO DE SÓDIO,SULFATO DE 
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SÓDIO,EDTA,CARBONATO DE SÓDIO, BALDE COM 20KG,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA. 

APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ,REGISTRO OU 

NOTIFICAÇÃO ANVISA. 
 

Detergente umectante em pasta :PASTA CREMOSA DE ALTO PODER DE DETERGENTE QUE SEJA 
DESEVOLVIDA APARTIR DE COMPONENTES QUIMICOS DE ALTA PUREZA QUE HOMOGENEIZADOS DE FORMA 
UNIFORME E CONSTANTE  , QUE REMOVA MANCHAS , MAUS ODORES COM AÇÃO GERMECIDA E BACTERICIDA 
BALDE COM 20KG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ,REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO  ANVISA. 

ROTULAGEM 

O rótulo deve trazer a denominação genérica dos produtos, seguida da declaração das 

substâncias adicionais que caracterizam o produto com suas respectivas quantidades. 

A embalagem deverá portar rótulo com a identificação da empresa responsável pelo 

(nome, endereço e CNPJ), informações sobre o produto (produto, variedade, 

classificação, peso líquido do produto e data do embalamento) e pessoa responsável pela 

fabricação. 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 

O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, nas esferas a 

seguir: 

- Lei Federal nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

- Instrução Normativa Conjunta 

- Selo de inspeção Federal 

-A FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) é um documento   

normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme norma, ABNT-NBR 

14725. Este documento, denominado “Ficha com Dados de Segurança” segundo Decreto nº 

2.657 de 03/07/1998 (promulga a Convenção nº 170 da Organização Internacional do Trabalho-

OIT). 

 -Registro da ANVISA. Decreto No 79.094/1976, Resolução RDC Nº184/2001 e Resolução RDC Nº 

40/2008. 

 

JUSTIFICATIVA 

A aquisição em questão se faz necessária para atender a Lavanderia do Pronto Socorro  e  

Unidade Mista de Iguape para realização de uma boa e segura higienização na área 

hospitalar necessitando de produtos de qualidade e específicos os quais terão além da 

segurança a prevenção de focos de infecção hospitalar e um ambiente limpo e saudável, para 

atendimento aos munícipes. 
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LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DA MERCADORIA 

 
- Almoxarifado do Departamento de Saúde , sito à Rua dos Estudantes , nº40 – Centro-

Iguape /SP, de segunda-feira a sexta-feira das 8h:00 as 16h:00. 

- A entrega dos Produtos de Lavanderia deverá ser de forma fracionada, mediante requisição 

do gestor do Departamento de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 

- Prazo de validade da mercadoria 1(um) ano apartir do pedido . 

 

RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DE LAVANDERIA 

 

- Serão recebidos, conferidos e atestadas seu recebimento pelo Gestor do Contrato, Sr. 

GENIVALDO LUIZ DE LIMA, RG Nº 13.467.714, responsável técnico do Central de Logística da 

Saúde. 

-Caberá ao Gestor de Contrato rejeitar totalmente ou em parte, caso não esteja de acordo 

com as exigências e especificações recomendadas. 

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
- O pagamento será efetuado em 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos, conforme 

Nota Fiscal, discriminada de acordo com a ordem de compra. 

 - O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária, devendo 

para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em 

que deverá ser efetivado o crédito. 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

CONVITE nº 04/17 

 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

e-mail: CNPJ: 

 

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem 
fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

Objeto: Aquisição de Materiais de Lavanderia para atender a Unidade Mista de Saúde  

apresentado pelo Departamento de Saúde, conforme Termo de Referência - Anexo I do 

edital. 

 

                PLANILHA DE PREÇOS           TOTAL R$  

 

Validade da proposta: ____ dias (mínimo 30 dias), contados a partir da data da 

apresentação dos envelopes. 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações 

Item 

 

Qtde 

(a) 

Unidade Descrição Resumida 

 

Marca 
Preço Unitário 

 

Preço Total 

  

1
 15 

Bombona 

20L AMACIANTE DE ROUPA 
 

  

2
 15 

Balde 

20kg CLORO EM PÓ 
 

  

3
 10 

Balde 

20kg DETERGENTE EM PÓ 
 

  

4
 

15 
Balde 

20kg 
DETERGENTE UMECTANTE 

PASTA 
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exigidas no Anexo I - Termo de Referência. 

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 

incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 

encargos sociais, material, despesas administrativas, frete e lucro. 

Iguape, em ____ de ________________ de 2017. 

______________________________________ 

Assinatura do licitante ou seu representante legal 

 

Nome do representante: _____________________________________ 

RG do representante: _______________________________________ 



Edital Carta Convite nº 04/17 – Aquisição material de Lavanderia- Folha nº 13 

Rubrica: 1ª 2ª Visto do Jurídico   

 
Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, 

Telefone (13) 3848-6800 

 

 

ANEXO III  

  

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Iguape. 

 

 

A empresa (denominação) ______________________________________, CNPJ nº 

________________, estabelecida à ________________________ (endereço), declara interesse 

na participação do Convite nº 04/17 e, para tanto , apresenta o original ou cópia 

autenticada) do Certificado de Registro Cadastral expedido por________________________ 

(mencionar o órgão expedidor), com validade para até __/__/__, com classificação em 

categoria compatível com o objeto da licitação. 

 

Iguape, em __ de __________ de 2017. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: 

RG nº: 

 

 

 

 

 

(uma via para a Seção de Licitações e outra para o licitante) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÕES 

 

 

Eu _______________ (nome completo), representante legal da 

__________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do 

CONVITE nº 04/17 realizado pela Prefeitura Municipal de Iguape, DECLARO sob as penas da 

lei: 

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal.  

 

b) que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins 

estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

c) estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), 

impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas. 

 

d) não possuir qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

nº147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra.  

 

   Iguape, em ____ de ________________ de 2017. 

                                                                                      

_____________________________________ 

         Assinatura do representante  

Nome: 

RG nº: 
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               ANEXO V 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

A PREFEITURAMUNICIPAL DE IGUAPE. 

 

Referência: Licitação: Convite nº 04/17 

 

 

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº 

_____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: 

_______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se 

fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e 

interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por 

nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência. 

 

Iguape, em __ de __________ de 2017. 

 

 

____________________________________ 

                     Assinatura do representante legal 

Nome: 

RG nº: 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

                         DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no ato convocatório, que a empresa ________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 

1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes 

todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela 

Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, para participar do procedimento licitatório do Convite 

nº 04/17, realizado pela Prefeitura Municipal de Iguape. 

 

  Iguape, em __ de __________ de 2017. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

            

Nome:  

RG nº:  
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ANEXO VII – MINUTA CONTRATO Nº 00/00 

CONTRATO ADMINISTRATIVO  

 

Pelo presente instrumento contratual para a Contratação de empresa_____________, de um 

lado PREFEITURA DE IGUAPE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.550.167/0001-64, sediada na 

Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, Bairro do Porto do Ribeira, Iguape (SP), neste ato 

representada por seu Prefeito Sr. Wilson Almeida Lima, brasileiro, _____, portador da 

cédula de identidade RG n.º_________, CPF n.º_____________, residente e domiciliado 

à__________________, n.º _______, Iguape (SP), doravante simplesmente denominada 

CONTRATANTE, e do outro lado (DADOS COMPLETOS DA EMPRESA CONTRATADA E DO SÓCIO INCUMBIDO 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO), ora denominada CONTRATADA.      

 

Cláusula Primeira – Do Objeto –Aquisição de Materiais de Lavanderia para atender a 

Unidade Mista de Saúde de Iguape, apresentado pelo Departamento de Saúde, conforme 

especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital;  

1.2- Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos:  

1.2.1- Edital da Carta Convite nº 04/17 e seus Anexos;  

1.2.2- Proposta de ___ de _______ de 2017, apresentada pela CONTRATADA;  

1.3- O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as 

condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º, 

do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

Cláusula Segunda - Valor e Recursos. 

2.1- O valor total do presente contrato é de R$_________ (_______________).  

2.2- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Funcional 

Programática: Ficha – 286; Tipo – Orçamentária; Unidade Orçamentária – 02.12.00 – 

Funcional Programática n.º 10.301.0021.2052, Categoria Econômica n.º 3.3.90.30.22, 

Destinação de Recursos n.º 05.300.09. 

 

2.2.1 Cláusula Terceira – Do Preço e das Condições de Pagamento – Pela entrega do 

produto a CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, na conformidade dos valores 

apresentados na proposta, mediante apresentação de nota fiscal eletrônica devidamente 

atestada e assinada pelo Gestor do Contrato Genivaldo Luiz de Lima, RG Nº 13.467.714, 
que será empenhada pelo Setor de Contabilidade, e quitada no prazo máximo de 20 

(vinte) dias a contar da data do empenho.  

3.1- Os pagamentos ficarão condicionados à situação regular e válida da empresa 

CONTRATADA e serão realizados mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Nota Fiscal dos serviços prestados devidamente discriminada, em nome da Prefeitura de 

Iguape; 

b) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social, ao FGTS, e às Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal; 

c) certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas, 

conforme lei n° 12.440/2011; 

3.2- A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar 

o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.  
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3.3- Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em 

nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, que será obrigatoriamente 

consultado, por ocasião da realização de cada pagamento. 

 

Cláusula Quarta - Do Prazo Contratual - O presente contrato vigerá de (data de início e 

do término da avença). 

 

Cláusula Quinta- Dos Direitos, Responsabilidades e Penalidades - A CONTRATANTE fica 

assegurado o direito de rescindir o presente contrato, em ocorrendo quaisquer das 

hipóteses fáticas de que tratam os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações: 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da infração, não excedendo 

em seu total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratado, cumulada 

com as demais sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrato com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

e) Na hipótese de aplicação de multa, esta será de 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato e será cobrada por infração cometida, até o valor máximo 

acumulado de 10% (dez por cento). O valor da multa será descontado dos créditos 

devidos pela CONTRATADA, ou ainda, cobrado judicialmente. 

Cláusula Sexta – Da Vinculação Legal - O presente contrato vincula-se aos termos da 

Carta Convite n.º 04/17, bem como à proposta da CONTRATADA e ao disposto na Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

Cláusula Sétima – Da Manutenção das Condições de Habilitação e Qualificação - A 

CONTRATADA obriga-se a manter durante o prazo de vigência do presente contrato e de sua 

execução, em compatibilidade as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na Carta Convite n.º 04/17, na forma do artigo 55, 

XIII, da Lei n.º 8.666/93. 

Cláusula Oitava – Do Aditamento - O contrato firmado como resultado do presente 

procedimento licitatório, permanecerá válido por 60 (sessenta) dias, contados da data de 

assinatura do contrato; podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se 

houver necessidade e interesse da CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; 

sendo necessário para tanto, a elaboração de um termo aditivo assinado por ambas as 

partes. 
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Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, 

Telefone (13) 3848-6800 

 

 

Cláusula Nona – Do Foro - As partes elegem o foro deste município e comarca de Iguape 

para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente contrato, por mais especial e 

privilegiado que seja outro. 

Assim, por estarem certos justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de 

igual teor, para a eficácia de todos os efeitos legais. 

  

Iguape, data.  

 

 

PREFEITURAMUNICIPAL DE IGUAPE   CONTRATADA 

Contratante 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________ 

 

 

__________________________ 
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Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, 

Telefone (13) 3848-6800 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

CONTRATADA:  

CONTRATO N° (DE ORIGEM):  

OBJETO: Aquisição de Materiais de Lavanderia para atender a Unidade Mista de Saúde de 

Iguape, apresentado pelo Departamento de Saúde. 

ADVOGADO(S): (*)   

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 

fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar 

todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se 

for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 

do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica  aos interessados. 

LOCAL e DATA: Iguape,-- de---- de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:     

Assinatura:    

CONTRATADA 

Nome e cargo:   

 E-mail institucional      

E-mail pessoal:     

Assinatura:    

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 


