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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014 
 

- PROCESSO Nº035/2014 – 
 
 
 
 
 
  A Prefeitura Municipal de Iguape, Estado de São Paulo, torna público e aos interessados em 
participar do PREGÃO PRESENCIAL nº005/2014, do tipo “MENOR PREÇO” unitário por item, objeto:      
“Aquisição de Produtos de LIMPEZA, de 1ª qualidade, para as Escolas Municipais da Rede de Ensino 
Municipal”. 
 

Especificações nos Anexos do Edital, que será regido pela Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/2002, Subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993 com alterações 
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
  O recebimento dos envelopes pela Pregoeira dar-se-á no dia 28/05/2014 as 10h00min, 
Envelope nº 1 (Proposta de Preço) e nº 2 (Habilitação), recebendo no mesmo ato o credenciamento dos 
interessados em participar do certame. LOCAL: Paço Municipal, telefone (013)3848-6805. 
 
  O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir de 14/05/2014, o qual 
deverá ser retirado na Prefeitura Municipal de Iguape – SP, no endereço Rua XV de novembro, 272-centro 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

Iguape /SP, 14 de maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014 

 
PROCESSO Nº035/2014 

 
Regido pela Lei nº 10.520/2002 
 
Tipo: Menor Preço por item 
 
“Objeto: Aquisição de Produtos de LIMPEZA, para as Escolas Municipais, da Rede de Ensino                                        
Municipal”. 
 
Local: Rua XV de novembro, 272 – Paço Municipal. 
 
Pregão nº 005/2014 
Processo nº035/2014 
Tipo: MENOR PREÇO, unitário por item 
Data: 28/05/2014 
Horário: 10h00min 
Local: Rua XV de novembro, 272 
 
A PREGOEIRA DESIGNADO POR ESTA PREFEITURA, através da Portaria nº 017/2014, de 23 de janeiro 
de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicados, 
fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com as condições e 
especificações previstas neste Edital e em seus Anexos:  
 
Este procedimento licitatório obedecerá integralmente à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, 
subsidiariamente, às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 
1 OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

1.1 - Aquisição de Produtos de LIMPEZA, de 1ª qualidade para as Escolas da Rede de 
Ensino Municipal, no ato de abertura deverá ser apresentado, 01(uma) amostra de 
cada item licitado.  

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.99.098 
FUNCIONAL ECONOMICA: 12.361.0076.2027 
DR: 02.262.00 
 
2 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Esta licitação será de âmbito nacional, podendo dela participar empresas que satisfaçam as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
2.2.1 Que estejam em recuperação judicial, em processo de concordata ou de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou liquidação; 
 
2.2.2 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda, 
cooperativas; 
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2.2.3 Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar com a administração pública, 
nos termos do inciso III do artigo 87, da Lei nº 8.666/93; 
 
2.2.4 Que tenham sido declaradas inidôneas nos termos do inciso IV do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93; 
 
2.2.5 Estrangeiras que não funcionem no País; e 
 
2.2.6 Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
2.3 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas; 
 
3  DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-se-á representar da 
seguinte forma: 
 
3.1.1 Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia autenticada ou original do estatuto ou 
contrato social, ou instrumento específico que lhe confira poderes para tanto, devendo identificar-se 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente;  
 
3.1.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por instrumento público ou particular de procuração, 
com poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
em nome da representada, conforme modelo apresentado nos Anexos deste Edital, devendo identificar-se 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.  
 
3.2 Somente estas pessoas terão poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame. 
 
3.3 Os licitantes deverão apresentar, separada de qualquer dos envelopes relacionados no subitem 4.1, 
declaração de que cumprem plenamente as condições contidas neste edital e seus anexos, bem como os 
requisitos de habilitação ali definidos, na forma dos Anexos deste edital. 
 
3.3.1 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para que 
possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar nº 123/2006, por ocasião do 
credenciamento, deverão informar na declaração solicitada no subitem 3.3, sob as penas da lei, que 
atendem aquela condição. 
 
3.3.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste edital. 
 
3.3.3 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC nº 123/06, sujeitará o licitante às 
sanções previstas no Código Penal e neste Edital. 
 
4 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 
4.1 A documentação e a proposta, devidamente assinadas, deverão ser entregues no local, dia e horário 
fixados para a Licitação, em envelopes lacrados e distintos, contendo em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres: 
 
Envelope “1”: Proposta de Preço 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
ENDEREÇO 
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Envelope “2”: Documentos de Habilitação 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
ENDEREÇO 
 
4.2 As propostas deverão ser datilografadas ou emitidas em equipamento de informática, em 01 (uma) via, 
elaborada em língua portuguesa com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, mencionando o número deste Pregão, e deverão conter: 
 
4.2.1 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação; caso a proposta omita o prazo de validade, este será entendido como sendo o de 60 
(sessenta) dias; 
 
4.2.2 Nome da empresa proponente, CNPJ e endereço completo; 
 
4.2.3 Indicação do banco, número da conta corrente e da agência (código e endereço) do licitante, bem 
como nome, número da Carteira de Identidade, CPF, estado civil e endereço residencial, para fins de 
assinatura do contrato; 
 
4.2.4 Os preços unitários e totais da aquisição deverão ser apresentados em valores numéricos da moeda 
corrente nacional, ao qual será pago pela Prefeitura Municipal de Iguape – SP. 
 
4.3 A proposta terá que ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
4.4 Os preços propostos deverão compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e 
previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da 
presente contratação. 
 
4.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
4.6 A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura do Envelope Proposta. 
 
4.7 A falta do CNPJ/CPF e/ou endereço completo poderá ser suprida, também, por aqueles constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope da Documentação de Habilitação. 
 
4.8 Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de outros licitantes ou que 
apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal como proposta alternativa. 
 
4.9 As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira caso contenham erros de soma 
e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário por item, hipótese em que prevalecerá 
sempre o primeiro. 
 
5 CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 
5.1 Para habilitação no presente pregão, o licitante deverá: 
 
5.1.1 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação: 
 
a) declaração de que não possuem em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregam menor 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 
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b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus 
administradores; 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
f) Prova de regularidade para com a: 
 
g) Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão conjunta expedida pela Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou das seguintes certidões, de acordo com o art. 62 do 
Decreto-Lei nº 147, de 03/02/67: 
 
h) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita 
Federal; e 
 
i) Certidão quanto à Dívida Ativa da União. 
 
j) Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, mediante certidão emitida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual ou órgão correspondente, dando quitação, no mínimo, em relação ao ICMS; 
 
l) Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, mediante certidão emitida pela Secretaria de 
Finanças Municipal ou órgão correspondente, dando quitação, no mínimo, em relação ao ISS; 
 
m) Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou outro meio de prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social, devidamente atualizada; 
 
n) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente 
atualizado; 
 
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
 
Qualificação Econômico-Financeira: 
 
p) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
 
q) Apresentação obrigatória do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
 
r) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com os respectivos 
termos de abertura e de encerramento do livro registrados na Junta Comercial; 
 
s) A empresa interessada deverá apresentar a respectiva prova de arquivamento na Junta Comercial; 
 
5.2 A documentação solicitada deverá ser apresentada no dia e hora da abertura deste Pregão, inserida em 
envelope lacrado que conterá no anverso a referência "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", nome e 
endereço da empresa, menção a esta licitação e a indicação "ENVELOPE 2", como indicado no subitem 4.1 
deste Edital. 
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5.3 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentos de 
habilitação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será 
inabilitado, não se admitindo complementação posterior à sessão. 
 
5.3.1 Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela internet, poderão ter sua autenticidade 
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que, havendo 
discordância entre o documento apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda. 
 
5.4 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniência de fato impeditivo de sua 
habilitação (esta declaração somente deverá ser apresentada em caso positivo). 
 
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO À HABILITAÇÃO  
 
6.1 Para fins de habilitação, os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
 
6.1.1 Em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ/CPF e endereço respectivo; e  
 
6.1.2 Em original, por qualquer processo de cópia a ser autenticada pela Pregoeira ou por servidor da 
Equipe de Apoio, ou já autenticados por cartório competente, ou, ainda, por publicação em órgão da 
imprensa oficial. 
 
6.2 Somente serão autenticadas pela Pregoeira ou servidor da Equipe de Apoio, cópias que possam 
ser conferidas com o documento original. 
 
6.3 Os prazos de validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal e dos demais documentos 
serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como prazo de validade para a 
documentação apresentada, cujo prazo seja condição para sua validade, o de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da sua emissão. 
 
6.3.1 O documento apresentado deverá ter validade, no mínimo, até a data da sessão do pregão, 
oportunidade em que será devidamente verificada. 
 
6.4 Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edit 
 
7 SESSÃO DO PREGÃO 
 
7.1 A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 
habilitação será realizada no local, data e horário indicado no preâmbulo deste Edital, sendo recomendável 
a presença dos participantes com quinze minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a 
sua abertura, e desenvolver-se-á da seguinte forma: 
 
7.1.1 Os licitantes serão credenciados na forma do item 3 deste Edital; 
 
7.1.2 Após o credenciamento, a sessão será declarada aberta pela Pregoeira, e a partir de então não se 
admitirá mais novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes;  
 
7.1.3 Haverá o recolhimento dos envelopes contendo as propostas de preço e documentos de habilitação; 
 
7.1.4 Os envelopes serão abertos para conferência e posterior rubrica pela Pregoeira e licitantes presentes; 
 
7.1.5 Será feita análise da conformidade com as exigências do Edital; 
 
7.1.6 Proceder-se-á à classificação das propostas de preços para fins de lances verbais, observando-se as 
prescrições do item 8 e seus subitens. 
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8 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 
 
8.1 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as especificações 
contidas neste Edital e ofertar o MENOR PREÇO unitário por item, na forma estabelecida no subitem 
4.2.4, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 
 
8.2 Serão proclamados pela Pregoeira, para participarem da fase de lances, o proponente que apresentar a 
proposta de MENOR PREÇO unitário por item, e os proponentes que apresentarem as propostas com 
preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela de menor valor apresentada. 
 
8.3 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira 
classificará as melhores propostas seguintes àquelas já efetivamente selecionadas, até no máximo de 3 
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas.  
 
8.4 Os lances verbais serão formulados pelos proponentes de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. 
 
8.5 Na hipótese de duas ou mais propostas classificadas apresentarem preços iguais, a Pregoeira 
promoverá sorteio para definir qual dos licitantes registrará primeiro seu lance verbal. 
 
8.6 A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, que definirá a seqüência 
dos lances seguintes. 
 
8.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação das propostas. 
 
8.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades cabíveis. 
 
8.9 A oferta de lance não poderá ser inferior a R$0,05 (cinco centavos). 
 
8.10 Após este ato será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 
de menor preço.  
 
8.11 A Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste edital e seu anexo, decidindo motivadamente a respeito.  
 
8.12 Sendo aceitável a oferta será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a 
tiver formulado. 
 
8.13 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda a este edital. 
 
8.14 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Pregão. 
 
8.15 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes na ordem de classificação, e a sua qualificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 
a ele adjudicado o objeto deste Pregão. 
 
8.16 Caso não se realizem lances verbais ou, havendo, após a decisão quanto à aceitabilidade da proposta 
classificada em primeiro lugar, a pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor.  
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8.17 A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes “Documentos de Habilitação” dos demais licitantes. 
 
8.18 Após a assinatura do contrato ou expirada a validade das propostas, os licitantes poderão retirar os 
envelopes referidos no subitem anterior, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de sua inutilização. 
 
8.19 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, facultada a assinatura 
dos membros da equipe de apoio. 
 
8.20 O descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos implicarão na 
desclassificação da proposta. 
 
8.21 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica prevalecerão as da proposta. 
 
9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 Será emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, após a homologação da licitação. 
 
9.2. O pagamento será, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente atestado pela autoridade 
competente. 
 
9.2.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser encaminhado (a)s somente para a 
unidade gestora, a qual deverá confirmar o seu recebimento. 
 
9.3 Para execução do pagamento, o contratado deverá fazer constar da nota fiscal/fatura, recibo ou 
congênere correspondente, emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrões, em letra bem legível, em nome 
do Município de Iguape - SP, o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. 
Caso o CONTRATADO seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conforme legislação em vigor. 
 
9.4  Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura, recibo ou congênere motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da 
recusa. 
 
9.5 Para efeito da emissão de nota fiscal, o número da inscrição no CNPJ da Prefeitura Município de Iguape 
- SP. 
 
9.6 A empresa vencedora do certame deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa 
que apresentou a documentação na fase de habilitação. 
 
9.7 Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os 
serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o 
ano seguinte. 
 
10 DO REAJUSTE 
 
10.1 Os preços ofertados nesta licitação manter-se-ão fixos. 
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11 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
11.1 Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital perante esta Prefeitura, aquele que não o 
fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciariam. 
 
11.2 Caberá a Pregoeira decidir no prazo de 24h (vinte e quatro horas) sobre a impugnação interposta. 
 
 12 INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS 
 
12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
 
12.3 O recurso e impugnação contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo. 
 
12.4 A manifestação da intenção de interpor recurso referida no subitem 13.1 será feita no final da sessão, 
com registro em ata da síntese de suas razões. 
 
12.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo de Licitações 
desta Prefeitura, sito à Rua XV de novembro, 272, nos dias úteis, das 08h00min às 17h00min. 
 
12.6 Os recursos serão formulados por escrito e dirigidos a Pregoeira da Prefeitura de Iguape - SP, por 
intermédio da Pregoeira, devendo ser protocolizados no setor de protocolo desta Prefeitura. 
 
13 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
13.1 Pela inexecução total, a Administração poderá aplicar ao contratado garantida a prévia defesa, e 
segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e 
na Lei nº 10.520/2002: 
 
13.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração; 
 
13.1.2 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, 
nas hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02; e  
 
13.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da lei nº. 8.666/93. 
 
13.2 Caso a CONTRATADA deixe de cumprir com impontualidade, em desacordo com os prazos 
estabelecidos no instrumento de entrega, aplicar-se-á a multa de três décimos por cento por dia de atraso, 
observado o limite de dez por cento sobre o valor da nota de empenho, até a data em que ocorrer o fato 
gerador, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e 
acatado pelo Contratante. 
 
13.3 Havendo recusa do licitante vencedor em retirar a nota de empenho no prazo estabelecido aplicar-se-á 
multa de dez por cento sobre o valor total da nota de empenho, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração. 
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13.4 A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das 
demais sanções a que se refere o item 14.1 e seus subitens. 
 
14 CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
14.1 Após a homologação da licitação, na hipótese da efetivação da contratação, o licitante vencedor será 
convocado, para no prazo de 03 (três) dias úteis, cumprir as exigências pertinentes à retirada da nota de 
empenho. 
 
14.2 A recusa injustificada da adjudicatária em retirar a nota de empenho dentro do prazo fixado no subitem  
caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-se a mesma às 
penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 
 
14.2.1 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, o processo retornará a Pregoeira, que convocará os 
licitantes remanescentes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da 
habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda 
integralmente ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar a ata de 
julgamento. 
 
15 CONDIÇOES DE ENTREGA DO MATERIAL 
 
15.1. A entrega do material será parcial mediante solicitação do Departamento de Educação. 
 
16 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 
contrato, independente de transcrição. 
 
16.2 É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
16.2.1 A declaração solicitada no subitem 3.3, deste Edital, poderá, excepcionalmente, ser firmada no 
momento da sessão. 
 
16.3 O contratado fica obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, 
nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
16.4 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
16.5 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da presente licitação 
poderão ser obtidos junto ao Núcleo de Licitações desta Prefeitura, no setor de licitações, ou pelos telefones 
(013)3848-6805 e (013)38486800- em dias úteis, no período das 8 às 17 horas. 
 
16.6 Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital serão divulgados mediante 
publicação de notas na página web, cabendo aos licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das 
informações prestadas pelo Núcleo de Licitação. 

 
Iguape /SP,14  de maio de 2014 

 
JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

Relação de materiais de limpeza  
 

 

Item Qtde Unidade Especificação do Objeto Valor 
unitário 

Valor 
total 

01 400 caixas 

Detergente líquido, para lavar 
louças, com composição e 
concentração alquil benzeno 
sulfonado sódio linear, alquil 
benzeno, sulfanato de 
trietanolamina, laurel estér sulfato 
de sódio, sulfato de magnésio, 
EDTA, formol, corante, perfume e 
água. Contém tensoativo 
biodegradável. Descrição do 
rótulo: nome do fabricante, 
endereço completo, técnico 
responsável, instrução de uso, 
telefone SAC, registro na ANVISA/ 
Ministério da Saúde. 
500ml- caixa com 24 

  

02 5.000 litros 

Água sanitária embalagem com 2 
litros. Composição: hipoclorito de 
sódio, teor de cloro ativo de 2% a 
2,5% p/p. Poderá conter apenas 
hidróxido de sódio ou cálcio, 
cloreto de sódio ou cálcio e 
carbono de sódio ou cálcio como 
estabilizante. Tipo comum. 
Descrição no rótulo que pode ser 
usado em alimentos, nome do 
fabricante, endereço completo, 
técnico responsável, instrução de 
uso, telefone SAC, registro na 
ANVISA / Ministério da Saúde. 

  

03 400 caixas 

Álcool etílico hidratado, teor 92,8 
INPM, frasco com 1 litro. 
Descrição no rótulo: nome do 
fabricante, endereço completo, 
técnico responsável, instrução de 
uso, telefone SAC, registro na 
ANVISA / Ministério da Saúde. 
Caixa com 12 litros. 

  

04 5.000 litros Desinfetante a base de eucalipto,   



 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
 

               * ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 
 

 

 

Rua XV  de Novembro, N º 272 – Fone: (013) 3848-6800 – Fax (013)3841-1620 – CEP 11920-000 – 
IGUAPE – S.P. 

 

aspecto físico líquido, germicida e 
bactericida, para uso geral, 
embalagem de 2 litros. Descrição 
no rótulo: nome do fabricante, 
endereço completo, técnico 
responsável, instrução de uso, 
telefone SAC, registro na ANVISA 
/ Ministério da Saúde. 

05 240 caixas 
Cera líquida, incolor, alto brilho. 
Embalagem de 750ml.  

  

06 240 caixas 
Cera líquida vermelha, alto brilho. 
Embalagem de 750ml. 

  

07 2.000 kg 

Sabão em pó, biodegradável, grão 
azul, primeira qualidade, com 
aparência uniforme, isentor de 
sujeiras e materiais estranhos. 
Com registro na ANVISA, em 
embalagem plástica ou caixa de 
papelão com 1kg. Composição: 
tensoativos, branqueador óptico, 
perfume. Descrição no rótulo: 
nome do fabricante, endereço 
completo, técnico responsável, 
instrução de uso, telefone SAC, 
registro na ANVISA / Ministério da 
Saúde. 

  

08 300 caixas 
Sabão em barra, glicerinado, 
neutro, embalagem de 1kg, com 
unidade de 200g.  

  

09 4.000 litros Cloro com embalagem de 1 litro.   

10 1.000 fardo 

Papel higiênico branco sem 
perfume, papel absorvente de 
primeira qualidade, fibras 100% 
naturais, picotado, gofrado, rolos 
com 30 metros, folha simples. 
Fardo com 64 rolos.  

  

11 500 unidades 
Saca alvejada liso, para pano de 
prato, material algodão, medida 
mínima 39cm x 59cm. 

  

12 500 unidades 

Pano de chão alvejado em 
algodão com costuras laterais, 
alta absorção de umidade, 
medidas aproximadamente 46cm 
x 67cm. Margem de variação 
10%, pesando o mínimo de 
120gm por saco. 

  

13 120 caixas Esponja para uso de cozinha para   
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lavagem (dupla face), nas cores 
verde e amarela, medida 
aproximada 110x75x20mm, sendo 
uma face macia e outra abrasiva, 
em embalagem com 3 unidades. 
Devem constar no rótulo o CNPJ 
da empresa, endereço e telefone, 
data de fabricação e o lote 
impressos na embalagem. 
Validade mínima 18 meses. 
300 unidades por caixa 

14 240 caixas 

Esponja de aço, pacote com 8 
unidades, de primeira qualidade, 
composta de aço carbono (140 
unidades por caixa). 

  

15 240 unidades 
Escova para vaso sanitário com 
cabo plástico e cerdas sintéticas. 
Sem suporte.  

  

16 150 unidades 
Pá para lixo, plástica, tamanho 
médio. 

  

17 150 unidades 
Pá para lixo, plástica, tamanho 
grande. 

  

18 40 unidades 
Kit limpeza, contendo balde com 
espremedor, bucha refil e cabo.  

  

19 400 caixas 

Limpador diluível em água – 
limpeza diária. Ingrediente ativo: 
linear alquil benzeno sulfonato de 
sódio, ácido dodecil benzeno 
sulfônico, conservante, tenso 
ativo, neutralizante perfume, 
sequestrante, corante, veículo e 
aditivo tenso ativo biodegradável. 
Embalagem de 500ml. 

  

20 1.200 kg 

Saco plástico para lixo doméstico 
em polietileno, com capacidade de 
100 litros, com estanqueidade 
suficiente para que não haja 
vazamento de lixo líquido, 
suportando suspender 8 kg sem 
rasgar. Com espessura mínima de 
3 micra, em conformidade com a 
NBR9190 e NBR 9191. 

  

21 1.000 kg 

Saco plástico preto, 30 litros, 
suportando peso 16 kg, 
confeccionado em polietileno (não 
reciclado), impermeável, 
resistente com solda fundo 
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estrela, com medidas de 
59x62cm. 

22 1.000 kg 

Saco de lixo reforçado, 
capacidade de 50 litros, 7 micras, 
pacote com 10 unidades. 
Devendo atender as normas 
ABNT-BNR 9191.  

  

23 1.000 kg 

Saco plástico de lixo reforçado, 
capacidade 15 litros, 5 micras, 
pacote com 10 unidades. 
Devendo atender as normas 
ABNT-BNR 9191. 

  

24 150 unidades 

Vassouras com cerdas grossas de 
nylon, com fixação reforçada, com 
base polipropileno, medindo 
aproximadamente 22cm, com 
cerdas medindo aproximadamente 
11cm, e cabo de madeira 
plastificado e rosqueado com 
ponteira plástica. 

  

25 600 pares 

Luvas de borracha, material látex, 
cor amarela, aveludada 
internamente e antiderrapante, 
uso doméstico, tamanho médio. 

  

26 150 unidades 

Rodo: base plástica com duas 
borrachas pretas, de espessura 
não inferior a 3mm, corretamente 
esticadas e fixadas a base do 
rodo, com o mesmo comprimento 
desta, devendo remover a água 
sobre a superfície lisa e plana á 
primeira passada. O cabo deverá 
ser reforçado, confeccionado em 
madeira resistente, plastificado e 
perfeitamente adaptado a base. 
Dimensões: 40cm de largura da 
base do rodo e cabo com 1,20 m 
de comprimento (médio). 

  

27 200 caixas 

Limpa vidro líquido, embalagem 
com 300 ml. Descrição no rótulo: 
nome do fabricante, endereço 
completo, técnico responsável, 
instruções de uso, telefone SAC, 
registro ANVISA / Ministério da 
Saúde. 

  

28 1.400 litros 
Amaciante de roupa, aspecto 
líquido viscoso, aplicações em 
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artigol têxtil, solúvel em água, 
base neutra, frascos com 2 litros. 
Descrição no rótulo: nome do 
fabricante, endereço completo, 
técnico responsável, instruções de 
uso, telefone SAC, registro 
ANVISA / Ministério da Saúde. 

29 1.000 unidades 

Inseticida spray, inodoro, á base 
de água para moscas, mosquitos 
e baratas, embalagem de 300ml. 
Descrição no rótulo: nome do 
fabricante, endereço completo, 
técnico responsável, instruções de 
uso, telefone SAC, registro 
ANVISA / Ministério da Saúde. 

  

30 600 unidades 

Balde plástico de 20 litros 
resistente, em polipropileno com 
alça de metal, capacidade de 20 
litros. 

  

31 500 unidades 

Balde plástico de 10 litros, 
resistente, em polipropileno, com 
alça de metal, capacidade de 10 
litros. 

  

32 500 unidades 
Lixeira em plástico reforçado com 
tampa solta, capacidade de 60 
litros, cor preta. 

  

33 500 unidades 
Lixeira em plástico reforçado com 
tampa solta, capacidade de 20 
litros, cor preta. 

  

34 300 unidades 

Flanela em tecido 100% algodão, 
embainhado nas laterais, 
absorvente, lavável e durável na 
cor amarela, medindo 
aproximadamente 40cm de 
largura x 60 cm de comprimento, 
com etiqueta costurada 
informando no mínimo o CNPJ do 
fabricante e a composição do 
tecido, pacote com 12 unidades. 

  

35 120 pares 
Luvas reforçadas com cano longo 
especial para trabalho em forno 
(panificação). 

  

36 100 unidades 

Desorisador de ambiente, tubo 
aerossol de 400 ml, lavanda. 
Descrição no rótulo: nome do 
fabricante, endereço completo, 
técnico responsável, instruções de 
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uso, telefone SAC, registro 
ANVISA / Ministério da Saúde. 

37 30 rolos 
Saco plástico para embalar pão, 
30x45cm. 

  

38 150 unidades Avental para merendeira.   

39 300 unidades Touca para merendeiras.   

40 50 unidades 

Acendedor multiuso ideal para 
acender fogões, recarregável com 
isqueiro e com dispositivo de 
segurança. 

  

41 1.000 unidades 
Sabonete 90gramas, cor branca, 
glicerinado. 

  

42 200 pacotes 

Copos descartáveis, atóxico, 50 
ml, embalagem contendo 100 
unidades. Registro no fundo do 
copo com símbolo de identificação 
para a reciclagem OS, conforme 
NBR13230 e capacidade do copo. 

  

43 200 pacotes 

Copos plásticos descartáveis, 
atóxico, capacidade de 200ml, 
pacote com 100 unidades. 
Registro no fundo do copo com 
símbolo de identificação para a 
reciclagem OS, conforme 
NBR13230 e capacidade do copo. 

  

44 150 pacotes 
Papel toalha interfolhas com 100 
unidades, duas dobras de 
20x21cm (não reciclado). 

  

45 200 unidades 

Saponáceo cremoso, frasco com 
300ml. Descrição no rótulo: nome 
do fabricante, endereço completo, 
técnico responsável, instruções de 
uso, telefone SAC, registro 
ANVISA / Ministério da Saúde. 

  

46 300 unidades 
Tapete capacho, dimensão 
mínima 30x59cm, superfície 100% 
poliéster e base 100% látex. 

  

47 200 unidades 
Toalha de rosto, tecido felpudo, 
100% algodão medindo 
aproximadamente 50x80cm. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
 

               * ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 
 

 

 

Rua XV  de Novembro, N º 272 – Fone: (013) 3848-6800 – Fax (013)3841-1620 – CEP 11920-000 – 
IGUAPE – S.P. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo II 
 
 
 

PREGÃO Nº 0/2014 
Processo nº0/2014 

 
 

 
 
 

ECLARAÇÃO REFERENTE À EMPREGO DO MENOR - DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
 
 
 
 
 
 

     , inscrito no CNPJ nº      , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)      , portador(a) 
da Carteira de Identidade nº       e do CPF nº       , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, em qualquer trabalho. 
 
 
 
 
 
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 
 
 
 
 
 
 

     ,       de       de 2014 
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____________________________________ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo III 
 
 

PREGÃO Nº0/2014 
Processo nº0/2014 

 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 

      estabelecido na      , inscrita no CPF nº      , DECLARA que cumpre plenamente os requisitos 
exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, referente ao PREGÃO Nº00/2014, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de 
descumprimento. 
 
 
 
 
 
 

     ,       de       de 2014. 
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MODELO IV 
 
 

PREGÃO Nº0/2014 
Processo nº0/2014 

 
 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
 

 
 
 

Pelo instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a Empresa ..., com sede na ... 
(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ nº   , representada, neste ato, pelo Sr  , (nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão), residente e domiciliado na ... (endereço completo), nomeia e constitui 
seu representante o Sr. ..., (nome, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade RG nº ... e do 
CPF nº ..., a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão nº 00/2014 
instaurado pela PREFEITURA MUNICIPIO DE IGUAPE - SP, em especial para firmar declarações e atas, 
apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir 
da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 
 
 
 
 
 
 
 

Local e data. 
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Assinatura do responsável pela outorga 
 
 
 
 
 
 
 

 


