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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
 

MODALIDADE: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
(Regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 2.968/2008 e Decreto Municipal n° 3.611/2013, aplicando-se 
subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e 
demais legislações pertinentes). 

DATA DE ABERTURA 

Início de acolhimento de propostas dia 16/01/2014. 
Propostas recebidas até dia 30/01/2014 às 09:00 horas. 
Abertura das propostas eletrônicas dia 30/01/2014 às 09:00 horas. 
Início da sessão de disputa de lances dia 30/01/2014 às 10:00 horas. 

OBJETO 

Aquisição de materiais permanentes (armário, cadeira, mesa, cama,
entre outros), para atender a Secretaria Municipal de Políticas para as 
Mulheres, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de 
Preços. 

TIPO DA LICITAÇÃO • MENOR PREÇO POR LOTE 

LOCAL DA SESSÃO 
PUBLICA • Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 

PROCESSO Nº • 53249388/2013 

ÓRGÃO PARTICIPANTE • Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereço www.goiania.go.gov.br ou na 
sede da Secretaria Municipal de Administração, em horário comercial, a partir da data de sua publicação 
mediante o recolhimento da taxa de R$10,00 (dez reais), inerentes aos seus custos reprográficos, 
conforme dispõe o inciso III, do artigo 5°, da Lei 10.520/2002, que será paga em banco ou agências 
lotéricas, através do DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal ou ainda, através do provedor 
www.licitações-e.com.br.  
 
Informações adicionais podem ser obtidas junto, a Secretaria Municipal de Administração, Fone: (62) 
3524-6320/6321 Fax: (62) 3524-6315 e-mail: semad@semad.goiania.go.gov.br 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
PREFEITURA DE GOIÂNIA 

 
O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Políticas para as 
Mulheres, doravante denominada SMPM, por meio da Pregoeira Geral, designada pela Portaria 
nº 017/2013 – SEMAD e demais Pregoeiros pelo Decreto Municipal nº 794/2013 e 2915/2013, 
tornam público aos interessados, que estará reunido no dia, hora e local discriminados na capa 
deste edital, a fim de receber, abrir e examinar propostas e documentações de empresas que 
pretendam participar do Pregão Eletrônico nº 012/2014 - Sistema de Registro de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme processo n° 53249388/2013, esclarecendo que a 
presente licitação e conseqüente contratação serão regidas de conformidade com as regras 
estipuladas na Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal 
n° 2.968/2008, Decreto Municipal 3.611/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a 
Lei n° 8.666/93 com suas alterações e demais exigências deste Edital. 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 – Aquisição de materiais permanentes (armário, cadeira, mesa, cama, entre outros), 
para atender a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, conforme condições 
e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de 
Registro de Preços. 

 
2 – DA SESSÃO PÚBLICA 

 

2.1 - O provedor do sistema eletrônico para este pregão será o Banco do Brasil S/A, através do 
site www.licitacoes-e.com.br. 

 
2.1.1 – Para melhor compreensão dos procedimentos, encontra-se disponível no site 

do Banco do Brasil S/A sob o link “Introdução às regras do jogo”, cartilha 
de orientação aos fornecedores.   

 
2.2 - Não havendo expediente na data marcada ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a abertura do certame na data prevista, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo 
deste Edital, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário, por motivo 
de força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível; 

 
2.3 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Eletrônico na 

mesma data de abertura, e em face de decisão do(a) Pregoeiro(a), deverá ser determinada 
a continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s); 

 
2.4 - Na realização do presente certame, serão observadas as seguintes datas e horários, tendo 

como referência o horário de Brasília-DF: 

Início de acolhimento de propostas dia 16/01/2014. 
As propostas serão recebidas até dia 30/01/2014 às 09:00 horas. 
Abertura das propostas eletrônicas dia 30/01/2014 às 09:00 horas. 
Início da sessão de disputa de lances dia 30/01/2014 às 10:00 horas. 
Tempo normal de disputa de lances: a critério do (a) Pregoeiro (a). 

 
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar do presente Pregão Eletrônico pessoas jurídicas que satisfaçam as 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão. 

 

3.2 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 
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3.3 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente 
poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e será o único 
admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 
oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado. 

 

3.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de um licitante. 

 
3.5 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO: 

 
3.5.1 - Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação 

judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.5.2 – Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (Art.87, IV da 
Lei nº. 8.666/93), e caso participe do processo licitatório estará sujeita à 
penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 8.666/93; 

 
3.5.3 - Empresas que não atendam as exigências deste Edital; 
 
3.5.4 - Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem assim 

a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou 
responsável técnico que seja também servidor público vinculado. 

 
4 – DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1 - Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente credenciados 

junto ao provedor do Sistema na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br, devendo o 
credenciamento ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura 
da sessão. 

 
4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
4.2.1 - O licitante deverá dirigir-se ao provedor do sistema e solicitar seu registro, 

fornecendo todos os documentos que forem por ele solicitados. 
 
4.3 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 

 
4.4 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
4.5 - O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
4.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá 

declarar, no momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que 
cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao 
seu art. 3º. 

 
5- DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 - Observado o disposto nos itens 3 e 4 deste edital, a participação neste pregão eletrônico 
dar-se-á por meio da conexão do licitante ao sistema eletrônico, pela digitação de sua 
senha privativa e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no período compreendido entre a 
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data de início e de encerramento do acolhimento das propostas, conforme item 2.4 deste 
edital. 

 
5.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
5.3 - Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob 

as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 

 
5.4 - Aos licitantes incumbirão, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

5.5 - No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
5.6 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 
através de aviso inserto em campo próprio do sistema eletrônico, divulgando data e hora 
para a reabertura da sessão, obrigando-se os interessados a consultá-la para obtenção das 
informações prestadas. 

 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1 - A Proposta Eletrônica de Preços deverá ser oferecida no sistema eletrônico considerando 
as especificações detalhadas do objeto no Termo de Referência do Edital - ANEXO I. 

 
6.1.1 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada.  
 
6.1.2 - A Proposta Eletrônica de Preços deverá ser enviada exclusivamente por meio 

eletrônico, contendo o valor expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se 
após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo 
arábico, considerando inclusos no preço as condições estabelecidas no Anexo I – 
Termo de Referência deste Edital, os valores dos impostos, taxas, transporte, 
carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, 
para o fiel atendimento do objeto. Custos omitidos na proposta serão 
considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem 
ônus adicionais. 

 
6.1.2.1 - No campo VALOR TOTAL DO LOTE, disponível dentro na opção 

OFERECER PROPOSTAS, constante do site www.licitacoes-e.com.br 
deverá ser preenchido com o valor UNITÁRIO do item constante do lote.  

 
6.2 - O prazo de validade da proposta de preços não será inferior a 90 (noventa) dias 

consecutivos, a contar da data de abertura da mesma. 
 
6.3 - A Proposta de Preço, em sua forma impressa, conforme Anexo V, deverá ser 

apresentada somente pela licitante vencedora da fase de lances/negociação, com as 
seguintes exigências:  

 
6.3.1 - A Proposta de Preços, deverá ser apresentada preferencialmente em 02 (duas) vias, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, impressa ou digitada em papel timbrado do 
proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última 
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folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais 
serem apenas rubricadas, contendo: 

 
6.3.1.1 - Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, e número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda; 

 
6.3.1.2 - Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto; 
 

6.3.1.3 - A proposta deverá conter as especificações detalhadas dos produtos, a 
marca, e demais elementos pertinentes, contendo o valor expresso em 
moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) 
casas decimais, discriminado em algarismo arábico, inclusos no preço os 
valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos 
sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel 
atendimento do objeto. Custos omitidos na proposta serão considerados 
como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a 
esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus 
adicionais. A proposta deverá conter todos os seus elementos 
constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as 
especificações do ANEXO I. 

 
6.3.1.4 – A proposta deverá conter as informações e declarações conforme ANEXO 

V, deste Edital; 
 
6.3.1.5 - DECLARAÇÃO do prazo de validade da proposta não inferior a 90 

(noventa) dias consecutivos, a contar da data de abertura da mesma.  
 

6.3.1.5.1 - Caso o prazo de que trata o item 6.3.1.5, não esteja 
expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado 
como aceito para efeito de julgamento. 

 
6.3.1.5.2 - Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a 

prorrogação do prazo de validade das propostas, não sendo 
admitida a introdução de quaisquer modificações nas mesmas. 

 
6.3.1.6 - Não será aceito produto divergente do estabelecido no Termo de 

Referência – Anexo I do Edital, sob pena de desclassificação da proposta 
e, ainda, das sanções cabíveis no item 14 do Edital. 

 

6.4 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta Licitação 
será interpretada como não existente ou inclusa nos preços, não podendo o licitante pleitear 
acréscimo após a apresentação das propostas. 

 
6.5 - A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições da presente licitação.  
 
6.6 - A proposta escrita deverá obedecer às especificações e condições mínimas constantes do 

Termo de Referência - Anexo I, bem como demais informações necessárias ao perfeito 
entendimento do conteúdo da proposta. Nos casos de omissões de especificações na 
proposta será interpretado que o objeto ofertado atende as especificações solicitadas no 
Edital. 

 
6.7 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
6.8 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório; 
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6.9 – É de responsabilidade da licitante, o acompanhamento diário da licitação no sistema 
eletrônico, no que se refere às informações deixadas pelo(a) Pregoeiro(a) nos campos 
“CHAT MENSAGEM” do lote, “CONSULTAR MENSAGENS” e em “DOCUMENTOS”, até a 
ADJUDICAÇÃO do certame. 

 
6.10 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, 

admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro inicial da 
ata, nos termos da legislação que rege a matéria.  
 

6.11 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do material ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas 
a sanar evidentes erros formais.  

 
6.12 – O não atendimento do item 6.1 e seus subitens e do item 6.3 e seus subitens 

acarretará a desclassificação da proposta ofertada pela licitante. Tal dispositivo 
aplica-se, inclusive, quanto à exigência de declarações. 

 
7 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras da Administração Pública. 

 
7.2 - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, 
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

 
7.3 - Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração, órgão ou entidade da 

Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços. 

 
7.4 - Órgão Participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de 
Preços. 

 
7.5 - Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos 

iniciais da licitação, faz adesão á Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas 
vigentes. 

 
7.6 - O registro formalizado na ata a ser firmada entre a Secretaria Municipal de Administração 

e os fornecedores classificados, observado o disposto no item 17.1, terá validade não 
superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do Extrato da Ata no 
Diário Oficial do Município, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do 
parágrafo 3° do art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

 
7.7 - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Publica não ficará 

obrigada a comprar os bens e/ou serviços objeto deste pregão, exclusivamente, pelo 
Sistema de Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de 
aquisição/ prestação de serviços quando julgar conveniente, desde que obedecida à 
legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do Registro à 
preferência em igualdade de condições. 

 
7.8 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 

do Registro de Preços quando a Secretaria Municipal de Administração, optar pela 
aquisição/ prestação de serviço por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for 
igual ou superior ao registrado. 
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7.9 - O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, 
sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria Municipal de 
Administração.    

 
7.10 - Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos preços de 

mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-los aos níveis definidos no subitem anterior. 

 
7.11 - Caso o fornecedor não possa reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e se 

a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade, 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados pelo gerenciador da 
ata, poderão ser convocados os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.   

 
7.12 - Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o 

gerenciador procederá à revogação da ata, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa.  

 
8 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1 - A partir do horário previsto no item 2.4 deste Edital, terá início a sessão de abertura do 
Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade 
das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
8.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as suas 

regras de aceitação. 
 

8.2.1 – Os lances deverão ser oferecidos pelo valor UNITÁRIO do item constante do lote. 
 
8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio 

licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
8.4 - Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 
 
8.5 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período 
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
8.6 - Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de menor 

valor, considerando-se o valor estimado para a contratação. 
 
8.7- Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 
 

8.7.1- A apresentação de novas propostas na forma do item 8.7 não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

9.1- No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, 
estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar MENOR PREÇO 
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POR LOTE, para fornecimento dos materiais nas condições previstas no Termo de 
Referência - Anexo I. 
 

9.2- O sistema eletrônico informará o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for 
o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do item 9.3 deste Edital, cabendo 
decisão, pelo(a) Pregoeiro(a), acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, 
negociação visando à redução do valor. 

 
9.3- Havendo empate no momento do julgamento das propostas será assegurada às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta 
de menor preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal condição. 

 
9.3.1 - Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou 

das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas 
apresentadas iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada. 

 
9.3.2 - Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
9.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora 
do certame no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento 
da fase de lances, sob pena de preclusão. 

 
9.3.2.2 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente 

neste caso, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão 
convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na 
mesma hipótese, para o exercício de igual direito. 

 
9.3.2.3 - Na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de 

lances e existindo equivalência nos valores apresentados por mais de 
uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema identificará 
aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta 
usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classificada. 

 
9.3.2.4 - Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser 

contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
9.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 

descumprir sua proposta às penalidades constantes do item 14 deste Edital; 
 

9.4.1 - Após a fase de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da oferta 
de menor valor, decidindo motivadamente a respeito.  

 
9.4.2 - O critério de aceitabilidade do preço ofertado levará em conta ainda o disposto no 

art. 48 e incisos da Lei n° 8.666/93 (conf. item 9.7 do presente instrumento). 
 

9.5 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 
9.5.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 9.5 deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 
 
9.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 

licitante que a tiver formulado, com base na documentação e proposta apresentada. 
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9.7 - Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços excessivos ao limite 
estabelecido, após fase de lances e/ou negociações, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme disposto 
no art. 48, II, da Lei n° 8.666/93. 

 
9.8 - Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus 

Anexos, será declarada pelo(a) Pregoeiro(a) as vencedoras do certame, sendo-lhes 
adjudicado o objeto. 

 
9.9 - A critério do(a) Pregoeiro(a), poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 
9.10 - O sistema gerará ata circunstanciada, da sessão, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, bem como www.goiania.go.gov.br e/ou 
afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, para intimação e conhecimento dos interessados. 

 
10- DA HABILITAÇÃO  

 

10.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 9 do Edital, o licitante detentor da proposta ou 
do lance de menor valor deverá protocolar a proposta e os documentos para classificação e 
habilitação do vencedor do certame, em até 03 (três) dias úteis, para a Secretaria Municipal 
de Administração, no endereço descrito no item 21.16 do Edital, o qual deverá ser 
apresentado fechado de forma indevassável e rubricado no fecho, contendo os seguintes 
dizeres: 

 

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014 – Sistema de Registro de Preços 
ENVELOPE: PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
DATA DE ABERTURA: 
HORÁRIO: 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.º.......................................... 

 
10.1.1 - Os documentos relativos à proposta e à habilitação deverão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por cartório 
competente, ou por membro da equipe de apoio do Pregão Eletrônico, ou servidor 
público de outro órgão da administração, ou, ainda, por publicação em órgão de 
imprensa oficial.  

 
10.1.2. - Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser 

verificada via consulta no site correspondente, pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua 
equipe de apoio, serão aceitas cópias simples.  

 
10.2- O licitante detentor de menor preço deverá apresentar nas condições exigidas neste 

certame a seguinte documentação: 
 

10.2.1 - Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação 
com fotografia do representante legal da empresa licitante (diretor, sócio, 
superintendente ou procurador estabelecido). 

 
10.2.2 - Instrumento público de procuração, emitido por Cartório competente, ou 

Instrumento de mandato particular (modelo apresentado no Anexo III), 
assinada pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante 
que comprovem poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em 
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seu nome em qualquer fase deste Pregão com firma reconhecida em cartório. 
Neste ato, será examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuração, se 
o outorgante tem poderes para fazê-lo. 

 
10.2.3 - Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal 

nº 10.520/02, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante 
com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo 
informações e declarações conforme ANEXO IV deste Edital; 

 
10.2.4 - CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, comprovando a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior 
a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º da Instrução 
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC nº 103 
de 30.04.2007 

 
10.3 - RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
10.3.1 - Registro comercial, para empresa individual; 
 
10.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para 

as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores e/ou a 
publicação no Diário Oficial dos referidos documentos; 

 
10.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas 
Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 
10.3.4 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
10.4 - RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

 
10.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
10.4.2 - Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 

Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do 
documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de 
validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento 
do Pregão; 

 
10.4.3 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão 

Negativa de Débito (CND) expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social (www.receita.fazenda.gov.br); 

 
10.4.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 

 
10.4.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 

Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela 
Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 
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10.4.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 

Negativa de Débito em relação a tributos Municipais (ISS), expedida pela 
Prefeitura do domicílio ou sede da licitante; 

 
10.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 

meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

 
10.5 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
10.5.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  
 

10.6 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

10.6.1 - Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, que comprove já haver a 
licitante, fornecido os produtos pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado; 

 
10.6.2 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, 

sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura 
devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme 
ANEXO VI deste Edital. 

 
10.7 - Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os 

documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 
 
10.7.1 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome 

e com o CNPJ da filial e, dentre estes, os documentos dos itens 10.4.2, 10.4.3 e 
10.4.4 que em razão da centralização e certidão conjunta, deverão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerão todas as suas 
filiais;  

 
10.7.2 - Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos produtos a filial, os documentos 

deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente, salvo os documentos dos itens 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4 que em 
razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e 
com CNPJ da matriz que abrangerão todas as suas filiais.  

 
10.8 - As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006. As Certidões que não 
possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 
60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das 
propostas. 

 
10.9 - A licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação 

exigida para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e 
de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de 
descredenciamento no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, contrato e das 
demais cominações, segundo disposição do item 14 deste instrumento. 

 
10.10 - Recebida a documentação da empresa que teve sua proposta classificada, o (a) 

Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio fará a análise frente às exigências do Edital, podendo 
inabilitar a empresa que não atender às exigências acima.  
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10.11 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá 
apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que existam 
pendências. 

 
10.11.1 - Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, após a 

apresentação da documentação na Secretaria Municipal de Administração ou após 
a notificação à empresa por parte do Pregoeiro (a) através de meio eletrônico, o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis 
uma única vez, por igual período a critério do Pregoeiro (a) e, desde que solicitado, 
por escrito, pela licitante. 

 
10.11.2 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
conforme exigido no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma 
do Art. 43, da Lei complementar nº 123/06. 

10.11.3 - Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, para regularização das pendências, prorrogáveis por igual 
período, a critério do (a) Pregoeiro (a), desde que solicitado por escrito pela 
licitante. 

 
10.11.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no Art. 81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

 
10.12 - Não serão aceitos pelo(a) Pregoeiro(a) “protocolos de entrega” ou “solicitação de 

documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

11.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, 
protocolizando a peça impugnatória no endereço discriminado no subitem 21.16 deste 
Edital; 
 
11.1.1 - Não será admitida a impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-

mail. 
 

11.2 - Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas; 

 
11.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 
 

12 - DOS RECURSOS 
 

12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, motivadamente, manifestar a intenção de 
recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a), registrando a síntese das suas razões em 
campo próprio do sistema eletrônico.  

 
12.1.1 - Declarado o vencedor o sistema disponibilizará a opção “acolhimento de recursos” 

por um período de 24 (vinte e quatro) horas para que a licitante faça sua 
manifestação. 

 
12.1.2 - As razões recursais originais deverão ser enviadas, em até 03 (três) dias úteis a 

contar do encerramento do prazo para manifestação da intenção de interpor 
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recurso no sistema do Banco do Brasil, devendo estar acompanhados de 
documento que comprove a representatividade de quem assina o recurso. O 
recurso deverá ser dirigido ao(à) Pregoeiro(a) e protocolado na sede da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no endereço descrito no 
subitem 21.16. 

 
12.1.3 - Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-

símile ou via e-mail. 
 
12.1.4 - Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentar 

contra-razões em até 03 (três) dias úteis a contar do encerramento do prazo 
previsto no subitem 12.1.2, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. 

 
12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso e conseqüentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) 
Pregoeiro (a) ao vencedor; 

 
12.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
12.4 - Recebido o recurso, o(a) Pregoeiro(a) prestará informações. 
 

12.4.1 - Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s), e constatado a regularidade dos atos 
praticados, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará o procedimento à autoridade competente para homologação. 

  
12.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 

Municipal de Administração. 
 

13 - DO FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO 
 
13.1 - As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Secretaria Municipal 

de Políticas para as Mulheres – SMPM / órgão não participante, e a proponente 
vencedora serão formalizadas, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, por meio 
de Nota de Empenho e/ou instrumento equivalente, observando as condições 
estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente e na proposta vencedora. 

 
13.2 - O prazo para a retirada da Nota de Empenho/ Ordem de Fornecimento será de até 05 

(cinco) dias úteis, contados da convocação da licitante. 
 
13.3 - Todo material entregue deverá conter garantia, quando da emissão da Nota Fiscal. 
  
13.4 - Quando do início do fornecimento dos materiais, caso haja dúvidas em relação às 

especificações e normas, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM 
/ órgão não participante poderá solicitar da adjudicatária a apresentação de 
esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as 
exigências legais e especificações solicitadas no Edital. 

 
13.5 - Os materiais deverão ser entregues de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e 

disposições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - 
SMPM / órgão não participante. 

 
13.5.1 - O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, 

devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da data fixada para a entrega.  

 
13.5.2 - A comprovação da força maior, a que alude o item anterior, não eximirá a empresa 

vencedora da obrigação de ressarcir a Secretaria Municipal de Políticas para 
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as Mulheres - SMPM / órgão não participante o valor correspondente aos 
custos que vier a ter para suprir as necessidades administrativas de suas 
unidades, até o recebimento dos respectivos materiais. 

 
13.6 - Correrá por conta da vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou 
indiretamente incidirem no fornecimento dos materiais. 
 

13.7 - Os materiais deverão ser entregues de forma a atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM / órgão não participante e permitir 
imediata utilização dos mesmos, correndo por conta da empresa vencedora os custos 
correspondentes. 
 

13.8 - Os materiais serão recusados pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - 
SMPM / órgão não participante nos seguintes casos: 

 
a) Se entregues em desacordo com as especificações indicadas no Anexo I - Termo de 

Referência; 
 
b) Se apresentarem defeitos, avarias decorrentes de fabricação e outras irregularidades 

observadas no ato da recepção; 
 
c) Quando se tratar de materiais de origem estrangeira e não estiverem acompanhados das 

informações de orientação ao usuário escritas em língua portuguesa. 
 
13.9 - Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções 
administrativas previstas neste Edital e de ressarcir Secretaria Municipal de Políticas 
para as Mulheres - SMPM / órgão não participante os custos decorrentes do atraso, na 
forma do disposto neste instrumento convocatório. 

 
13.10 - No caso previsto no item anterior, em sendo recusados os produtos pela segunda vez, a 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – SMPM / órgão não participante 
poderá cancelar a Nota de Empenho referente aos produtos recusados, sendo facultado a 
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD / órgão gerenciador a convocação da 
empresa classificada na ordem subseqüente para efetuar o fornecimento dos produtos não 
aprovados e não recebidos definitivamente. 

 
13.11 - Os materiais fornecidos deverão conter prazo de garantia, devendo a empresa vencedora 

reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os que forem 
considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias no 
transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado. 

 
13.12 - No caso de substituição dos materiais, as novas unidades terão os mesmos prazos de 

garantia originalmente dados aos substituídos, a contar da data em que ocorrer a 
substituição. 

 
13.13 - Em caso de demora na substituição dos materiais que apresentaram qualquer 

irregularidade, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – SMPM / órgão 
não participante poderá promover a aquisição dos quantitativos necessários para o 
atendimento de suas necessidades, cobrando da empresa vencedora os custos 
correspondentes, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste Edital e na 
legislação vigente. 

 
13.14 - Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto 

deste Edital será recebido: 
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I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 

a especificação; 
   
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

conseqüente aceitação. 
 
13.14.1 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues 

em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, 
após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de 
recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

 
13.14.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da 

adjudicatária a posteriori. Deverão ser substituídos os materiais que, 
eventualmente, não atenderem as especificações do Edital. 

 
14- DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

 

14.1 - O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará o licitante vencedor à advertência e 
multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor adjudicado. 

 
14.1.1 - A multa a que se alude o item 14.1 não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 
10.520/02 e Lei n° 8.666/93. 

 
14.2 – Pela inexecução total ou parcial da entrega dos produtos a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: 
 

14.2.1 – Advertência; 
 
14.2.2 - Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado; 
 
14.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
14.2.4 – 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 
14.2.5 - As sanções previstas nos incisos 14.2.1, 14.2.3 e 14.2.4 poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso 14.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
14.3 – Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no 
cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante 
que: 

 
14.3.1 - Convocado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços não celebrar 

o contrato; 
 
14.3.2 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo 

estabelecido no Edital, considerando, também, como documentação a proposta 
ajustada e amostra; 

 
14.3.3 - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
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14.3.4 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
 
14.3.5 - Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 
 
14.3.6 - Não mantiver a proposta; 
 
14.3.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
 

14.4 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 
penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 
14.5 - Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de até 2% (dois 

por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, 
inclusive rescisão contratual, se for o caso. 

 
14.6 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da 

primeira parcela do valor a que fizer jus, observadas as previsões legais Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Goiânia e cobrado 
judicialmente. 

 
14.7 - Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra 

qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial.  

  
15 – DO PAGAMENTO 

 

15.1 - As faturas, devidamente atestadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA 
AS MULHERES – SMPM / órgão não participante serão pagas até o 30º (trigésimo) dia 
subseqüente à entrega dos produtos/nota fiscal e para outros órgãos interessados, serão 
pagas, via Ordem de Pagamento, até o 30° (trigésimo) dia do mês subseqüente ao 
vencido, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas à licitante 
vencedora. 

 
15.2 - O pagamento só será efetuado mediante certidões de regularidade da licitante vencedora - 

CND do INSS, FGTS; 
 
15.2.1 - Em caso de irregularidade fiscal, a SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PARA AS MULHERES – SMPM / órgão não participante notificará a empresa 
vencedora para que sejam sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) dias, 
prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por 
parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SMPM / 
órgão não participante, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, 
caracterizarão descumprimento de cláusula do Edital, e estará o contrato e/ou 
outro documento equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeitas às 
sanções administrativas previstas neste Edital. 

 
15.3 - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo 

estipulado no item 15.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
 

15.3.1 - A devolução de fatura não aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SMPM / órgão não participante não 
servirá de motivo para que a ADJUDICATÁRIA suspenda o fornecimento dos 
produtos ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados; 

 
15.4 - A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o 

acompanhamento e recebimento dos produtos. 



SEMAD 

FLS.______ 

 
 

Secretaria Municipal de Administração 

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
Z:\DEE\2014\Edital\Pregão Eletrônico\Pregão Eletrônico 012-2014.SRP.2.doc 

18 

 
15.5 - O pagamento a ser efetuado à empresa adjudicatária deverá obedecer à ordem cronológica 

de exigibilidade das obrigações estabelecidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SMPM / órgão não participante, de acordo com o 
disposto no artigo 5º caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 
15.6 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SMPM / órgão 

não participante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela 
ADJUDICATÁRIA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 
15.6.1 - Descumprimento de obrigação relacionada com os objetos contratados; 
  
15.6.2 - Débito da ADJUDICATÁRIA com a SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PARA AS MULHERES – SMPM / órgão não participante, proveniente da 
execução do contrato decorrente desta licitação; 

 
15.6.3 - Não cumprimento das obrigações hipótese em que o pagamento ficará retido até 

que a ADJUDUCATÁRIA atenda à cláusula infringida; 
 
15.6.4 - Obrigações da ADJUDICATÁRIA com terceiros que, eventualmente, possam 

prejudicar a SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 
– SMPM / órgão não participante;  

 
15.6.5 - Paralisação dos objetos por culpa da ADJUDICATÁRIA. 

 
15.7 - Ocorrendo atraso no pagamento a Adjudicatária fará jus a juros de mora de 0,5% ao mês 

pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento. 
 
15.8 - Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da proposta, nos termos da Lei 10.192/01. 
 
15.9 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 
16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1 – Em conformidade com o Art. 7°, §2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 
na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 
17 – DA CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1 - Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as 
seguintes condições: 

 
17.1.1 - será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame; 

 
17.1.2 - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no site da 

Prefeitura de Goiânia e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços; e 

 
17.1.3 - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada 

nas contratações. 
 

17.2 - O registro a que se refere o item 17.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 
no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no item 19. 
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17.3 -  Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
 

17.3.1 - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 
competitiva; e 

 
17.3.2 - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou 

serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 
 

17.4- Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 17.3.2, serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

 
17.5- Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 

no item 17.1, serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços (Anexo II), dentro 
do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela administração. 

 
17.5.1 - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 

preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 

17.6 -  A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

 
17.6.1- A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas. 

 
17.7 -  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão participante 

por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 
17.8 -  A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 
17.9 - As convocações de que tratam os itens anteriores deverão ser atendidas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação formal, podendo ser 
prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei federal nº 
8.666/93.  

 
17.10 - O registro de preços terá validade não superior a 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de publicação do Extrato da Ata no Diário Oficial do Município, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do parágrafo 3° do art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

 
17.11 - A Adjudicatária que se recusar a executar o objeto, não aceitar ou não retirar a Nota de 

Empenho/ordem de Fornecimento no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo 
relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades descritas no item 14 deste Edital.  

 
17.12 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem. 
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17.13- O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou 
contratação por órgão integrante da ata. 

 
17.14 - Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão 
gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

 
17.15 - Caberá ao fornecedor dos materiais beneficiário da Ata de registro de preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
17.16 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 17.14 não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens 
registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
17.17- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

 
17.18 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo e vigência 
da ata. 

 
18 - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 

 
18.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput, do art. 
65, da Lei n. 8666/93. 

 
18.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
 
18.3.1 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 
 
18.3.2 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
18.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
18.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
Secretaria Municipal de Administração (órgão gerenciador) poderá: 

 
18.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do Pedido de Fornecimento; e  

 
18.4.2 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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18.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
19 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
19.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
 

19.1.1 - Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, mediante comunicação 
da unidade requisitante, quando: 

 
19.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 
 
19.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo 

estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s); 
 
19.1.1.3 - A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato 

decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas 
hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 
8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

 
19.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente deste instrumento de registro; 
 
19.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
19.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração. 
        
19.1.2 - Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar 

impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer 
alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 
8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 

 
19.2. - A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

dirigida a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, facultada a ele a aplicação 
das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
19.3 - Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora 

será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao 
processo que tiver dado origem ao Registro de Preços. 

 
19.3.1 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de 
grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado 
o preço registrado a partir da última publicação. 

 
19.3.2 - Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, qualquer alteração ocorrida 
no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para 
recebimento de correspondência e outros documentos.  

 
20- FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

20.1 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e 
o fornecimento dos produtos, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 
documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na 
legislação brasileira. 
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21- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

21.1 - Fica assegurado à Autoridade competente o direito de: 
 

21.1.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos 
mediante publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação no 
Município, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes 
ou de caso fortuito; 

 
21.1.2 - Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público 

derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta e anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem 
que caiba direito de qualquer indenização; 

 
21.1.3 - Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias 

úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso 
estas impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, 
nos termos do § 4º, art. 21 da Lei 8.666/93; 

 
21.1.4 - Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro documento 

equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter 
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e 
econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o(a) 
Pregoeiro(a) convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor 
classificado e posterior abertura do seu envelope Documentos de Habilitação, 
sendo declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão 
Eletrônico, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de 
validade após o julgamento da licitação;  

 
21.2 - Os produtos deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, 
com a aplicação das penalidades contratuais. 

 
21.3 - Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e no art. 

2º da Lei 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, 
mediante solicitação por parte da administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos 
(CND) e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado 
"Situação de Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da 
adjudicação e quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas 
na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame 
licitatório.  

 
21.4 - Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório: 
 

Anexo I - Termo de Referência (Especificações) 
Anexo II – Ata de Registro de Preços (modelo) 
Anexo III – Termo de Credenciamento (modelo) 
Anexo IV - Declaração de Habilitação 
Anexo V - Carta Proposta da Licitante  
Anexo VI - Carta de Apresentação da Documentação 
Anexo VII – Comprovante de Recibo Edital. 
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21.5 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do Contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de 
transcrição. 

 
21.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a segurança do 
futuro fornecimento/contrato. 

   
21.7 - Aos casos omissos, aplicarão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 8.666/93 

e suas alterações e demais legislações pertinentes. 
  
21.8 - A participação neste Pregão Eletrônico implicará aceitação integral e irretratável das 

normas do Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso;  

 
21.9 - É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
21.10 - As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.11 - A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar à 

terceiros ou ao patrimônio do órgão de Licitação, reparando às suas custas os mesmos, 
sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Órgão de Licitação. 

  
21.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento.  
 
21.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.  

 
21.14 - A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação. 
 
21.15 - À licitante vencedora é vedado transferir ou subcontratar o objeto adjudicado decorrente 

deste Edital, ficando obrigada, perante a Secretaria Municipal de Políticas para as 
Mulheres – SMPM / órgão não participante pelo exato cumprimento das obrigações 
decorrentes desta licitação. 

 
21.16 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, ao(a) Pregoeiro(a), por 
meio de carta, telegrama, e-mail ou fone: fax, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) 
dias úteis antes da data da abertura do Pregão. 

 
Prefeitura de Goiânia 
Secretaria Municipal de Administração 
Paço Municipal – Avenida do Cerrado, 999, Bl. B, Térreo – Park Lozandes, Goiânia - 
GO. CEP. 74.884-900. 
Fone: (62) 3524-6320 Fax: (62) 3524-6315 
E-mail: semad@semad.goiania.go.gov.br 
Horário: 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 
 

21.17 - A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será divulgada via 
fac-símile ou por e-mail aos demais interessados que tenham retirado os Editais e tenham 
deixado junto a Secretaria Municipal de Administração dados para remessa de 
informações.  
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21.18 - No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os elementos 
constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 
portanto, qualquer reclamação posterior. 

 
21.19 - É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do Edital pelo site: 

www.goiânia.go.gov.br  até a data da realização da sessão pública de abertura dos 
envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação. 

 
21.20 - Os licitantes interessados que adquirirem o Edital através do site www.goiânia.go.gov.br  

ou qualquer outra fonte deverão remeter o Comprovante de Recibo do Edital, conforme 
ANEXO VII, à Secretaria Municipal de Administração, sob pena de não notificação de 
eventuais retificações ocorridas no Edital  bem como de quaisquer informações adicionais; 

 
21.21 - Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

quadro próprio de avisos da Secretaria Municipal de Administração e publicado no Diário 
Oficial do Município, e conforme o caso em jornal de grande circulação do Estado de Goiás, 
estando o(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio à disposição dos interessados no horário de 
8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias úteis. 

 
22- DO FORO 

 

22.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera 
administrativa, é competente o Foro da Comarca de Goiânia, em uma das suas Varas da 
Fazenda Pública, por mais privilegiado que outro seja. 

 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 14 
dias do mês de janeiro de 2014.   
 
 
 

                                Lucíula Santana dos Santos Ferreira                     
                                                                                       Pregoeira Geral (interina)                                    

Valdi Camarcio Bezerra 
        Secretário 
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23- ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
LICITAÇÃO / MODALIDADE:  
 
 
TIPO DA LICITAÇÃO: 
 
 
 

     DADOS DA SOLICITANTE 
PREFEITURA DE GOIÂNIA – GO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 
- SMPM 
ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
LOCALIZAÇÃO: 
Paço Municipal - Avenida do Cerrado, 999 – Park Lozandes – Térreo Bloco B Goiânia – GO 
CEP:74.884-900   
Fone: (62) 3524-6320  Fax: (62) 3524-6315  
E-MAIL semad@semad.goiania.go.gov.br 

 
OBJETO: 
Aquisição de materiais permanentes (armário, cadeira, mesa, cama, entre outros), para 
atender a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, conforme condições e 
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de 
Registro de Preços. 
 
DO FORNECIMENTO: 

OS PRODUTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM ESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
DA ENTREGA: 

OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SEGUINTE LOCAL E ENDEREÇO: Sede 
da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, situada na Rua 16-A n°. 350, Quadra: 23A, Lote: 
23 A, Setor Aeroporto, Goiânia – GO.  
 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

EM TERMOS DE ECONOMICIDADE 

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos produtos em 
questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, 
mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante 
certamente será o MENOR PREÇO POR LOTE. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, 
necessariamente a Administração obterá a economia em função do custo beneficio, não 
obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado 
em relação ao(s) produtos ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que 
cotar o MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014 – SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 

 MENOR PREÇO POR LOTE 
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ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 
 

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (armário, cadeira, mesa, cama, entre outros), 
para atender a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, conforme condições e 
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro 
de Preços - SRP. 
 

Lote 01 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 05 

Armário em MDF com 02 Portas: 
 

• Armário, alto, em MDP ou MDF, 
com 02 portas, 03 dispositivos 
para pastas suspensas, 
dimensões mínimas de 800 x 480 
x 1600 mm (L x P x A), podendo 
variar em +/- 5%; 

• Corpo confeccionado em MDP ou 
MDF, com ambas as faces em 
laminado melamínico cor MAPLE 
de alta ou baixa pressão; 

• Tampo com espessura mínima de 
25 mm, com bordas em 
termoplástico na mesma cor do 
tampo com espessura mínima de 
2,0 mm; 

• Laterais de no mínimo 18 mm e 
fundo com no mínimo 15 mm, 
com bordas protegidas por perfil 
em termoplástico na mesma cor 
das laterais. 03 dispositivos para 
pastas suspensas em chapas de 
aço com pintura epoxi-pó, 
deslizantes em trilhos 
progressivos; 

• Portas em MDP com ambas as 
faces em laminado melamínico 
padrão MAPLE com no mínimo 18 
mm de espessura e bordas com 
perfil em termoplástico; 

• Fechadura metálica com 
travamento simultâneo das 
02portas com chave 
escamoteável com cópia. Portas 
fixadas com dobradiças em 
Zamac com abertura mínima de 
90º; 

• Puxador metálico no mesmo 
acabamento da fechadura; 

• Base com sapatas reguladoras de 
nível, em polipropileno, com 
regulagem na parte interna do 
armário (evitando assim a 
necessidade de levantar o armário 
para regulagem da altura), ou em 
aço tubular com no mínimo 20 x 
50 mm pintado em epóxi-pó, com 
sapatas niveladoras para ajuste 
de nível; 

• Certificado de garantia de 05 
anos. 

Deverá ser indicada a marca. 
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Lote 02 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Jogo de Sofá c/ 02 Lugares em Madeira: 
Dimensões mínimas: 
 

• As dimensões a seguir são as 
mínimas exigidas, admitindo uma 
variação de até 5% para mais nas 
medidas apresentadas. - 1.315 
mm (largura total) x 690 mm 
(profundidade) x 725 mm de altura 
total- 410 mm altura do assento 
em relação ao piso-610 mm altura 
do braço em relação ao piso. -610 
mm largura da concha 
monobloco; 

• Braços e Apóia braços: braços 
abertos em aço tubular, 
totalmente recobertos com 
poliuretano integral skin na cor 
preto, com formato oblongo no 
mínimo 30 x 16 mm ou 
aproximado, fixados na estrutura 
de sustentação; 

• Braços fixados à estrutura do sofá 
através de parafusos 

• Assento e Encosto: tipo concha 
monobloco, corpo único, com 
espaldar médio; 

• Concha com estrutura interna em 
aço tubular 3/4 “ parede ½ 
conformado, com aplicação de 
percintas elásticas de alta 
performance e requadro em 
madeira 

• Estofados com espuma injetada 
de poliuretano, moldada 
anatomicamente, alta resiliência, 
alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão e alongamento 
de ruptura, baixa deformação 
permanente, densidade 
aproximada de 55 Kg/m3, com 60 
mm de espessura no mínimo; 

• Espuma injetada sobre a estrutura 
com conformação anatômica de 
modo a proporcionar um apoio da 
região lombar e manter o corpo 
em posição correta; 

• Concha monobloco fixada à 
estrutura do sofá através de 
parafusos; 

• Estrutura de sustentação: 
estrutura com acabamento em 
pintura eletrostática automatizada 
em epóxi pó, com tratamento anti 
ferruginoso (fosfatizado) com 
propriedades de resistência a 
agentes químicos, com tubo 
oblongo 50x25 composta de 2 pés 
frontais (oblongo 50x25mm) com 
sapatas ante derrapante; 

• Estrutura fabricada em aço tubular 
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oblongo curvado, medindo no 
mínimo 50 x 25 mm conformado a 
frio, fosfatizado através de banhos 
de imersão, pintado em epóxi pó 
na cor preto pelo sistema 
eletrostático, com polimerização 
em estufa, com espessura final da 
película de proteção de 35 a 40 
micra no mínimo ou aproximado, 
com propriedades de resistência a 
agentes químicos; 

• Estrutura com sapatas de 
polipropileno; 

• Acabamentos: concha revestida 
em tecido 100% poliéster na cor 
verde padrão usado na PGE, com 
costuras em fios de nylon; 

• Observação: cada Sofá deverá 
dispor de uma etiqueta ou selo de 
identificação, que poderá ser 
metálico, plástico ou em papel, 
fixado sob o assento, no qual 
esteja caracterizado seu número 
de série, ou lote, ou o número da 
autorização de fornecimento de 
forma a permitir o controle do 
prazo limite da garantia da mesma 
que deverá ser de 5 anos; 

• Materiais novos e de primeira 
qualidade; 

• Características gerais 
obedecendo a NBR 15164/2004. 

Deverá ser indicada a marca.  
 

Lote 03 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 08 

Armário em Aço 02 Portas c/ Chaves:  
 

• Armário confeccionado em aço 
galvanizado com tratamento 
químico das chapas através do 
sistema antiferruginoso e 
fosfatizante e pintura eletrostática 
a pó com camada mínima de 70 
micras; 

• Laterais, fundo, portas e bandejas 
confeccionadas em chapa de aço 
galvanizado nº. 24 (0,65mm), 
reforço superior interno 
(esquadro) em chapa de aço 
galvanizado nº. 18 (1,25mm) 
fixado as laterais; 

• A base deverá ser dobrada em 
forma de “U” com 01 (um) rodapé 
também em chapa de aço 
galvanizado nº. 18 (1,25mm) e 
pés deslizadores para apoio e 
nivelamento de piso, em 
polipropileno preto, com parafuso 
de rosca M8 embutido; 04 (quatro) 
prateleiras com dobras para 
encaixe sem parafusos nas 
laterais do armário (encaixe tipo 
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unha);  
• As portas possuem dobras 

quádruplas com dobradiças 
internas a estrutura do armário, 
evitando-se a retirada do pino de 
articulação; 

• A porta da direita deverá conter 
fechadura com 02 (duas) chaves 
e batentes de borracha para 
fechamento fácil e silencioso; 

• A porta da esquerda deverá 
possuir 02 (dois) trincos: um na 
parte superior e outro na parte 
inferior; 

• O armário deverá ter fluxo de ar 
(ventilação frontal); A montagem 
deverá ser através de rebites e as 
prateleiras através de encaixe; 

• Dimensões mínimas: Altura: 1,98 
metros; 

• Largura: 90 cm; 
• Profundidade: 45 cm; 
• Laterais, fundo, prateleiras, tampo 

de cima e de baixo na cor cinza; 
• Portas na cor cinza. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 04 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 07 

Arquivo de Aço para pasta com 05 
gavetas:  
 

• Arquivo em aço, reforçado, chapa 
mínimo 24 (0,64mm espessura), 
com 05 gavetas para pastas 
suspensas, com sistema 
telescópio de deslizamento das 
gavetas para suporte de maior 
peso por gaveta; 

• Medidas externas mínimas 
aproximadas de: 1335 altura x 
470 largura x 600 profundidade; 

• Capacidade mínima de 30 kg por 
gaveta, puxador de alça em metal, 
com chave, pintura eletrostática 
na cor cinza. e porta etiquetas. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 05 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 05 

Mesa para Computador em MDF: 
 

• Mesa de computador em 
MDF/MDP;  

• Acabamento na cor tabaco, 
pintura U.V., com no mínimo 01 
gaveta deslizante com frente 
reversível e puxador, parte lateral 
móvel com rodízios possibilitando 
várias posições;  

• Medidas mínimas aproximadas A 

  



SEMAD 

FLS.______ 

 
 

Secretaria Municipal de Administração 

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
Z:\DEE\2014\Edital\Pregão Eletrônico\Pregão Eletrônico 012-2014.SRP.2.doc 

30 

x L x P = 740 x 1500 x 600 mm, 
com espaço para armazenar CD’S 
e espaço para CPU. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 06 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 06 

Cadeira Giratória S/ Braço:  
• Giratória com espaldar médio; 
• Estrutura do assento e encosto 

em resina de poliéster reforçada 
com fibra de vidro (termoformada 
a 150 graus com 140 kg/cm2 de 
pressão interna;  

• Material de alta resistência, 
indeformável e auto-extinguível) 
estofada com espuma de 
poliuretano injetada moldada 
anatomicamente com densidade 
controlada de 58 e 54 kg/m3 para 
o assento e encosto 
respectivamente, com espessura 
no centro da almofada de no 
mínimo 50mm fixadas na concha 
através de perfil de PVC semi 
rígido; 

• Perfil de PVC rígido (tipo macho e 
fêmea) fixado a quente para total 
proteção das bordas; 

• Assento e encosto separados e 
interligados através de movimento 
sincronizado de inclinação, sendo 
que a cada dois graus de 
inclinação do encosto, a parte 
traseira do assento acompanha 
em um grau, mantendo a 
distância entre a borda frontal e o 
piso inalterado para não 
estrangular a circulação 
sanguínea do usuário; 

• Mecanismo com propriedade de 
livre flutuação, de tensão 
regulável, podendo ser travado 
em 04 posições, visando apoio 
constante e uniforme na região 
lombar; 

• Para proteção e estética o 
sistema de inclinação, encontra-
se embutido em uma blindagem 
de ABS, derivado plástico de alta 
resistência, debaixo do assento; 

• Encosto com regulagem de altura 
em 05 (cinco) posições acionado 
através de painel integrado no 
contra encosto. Braços em aço 
tubular reguláveis em 03 posições 
de altura através de botão e de 
fácil manuseio, apóia-braços em 
poliuretano integral texturizado de 
formato anatômico e com alma de 
aço; 

• Altura do assento regulável por 
sistema pneumático (à gás) em 
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inúmeras posições. 
• Base giratória. Componentes do 

tubo central: bucha em poli acetal 
(para evitar desgaste das peças e 
surgimento de ruídos); 

• Rolamento com esferas de aço, 
envolvidas em corpo de polietileno 
natural, proporcionando 
suavidade e eficiência no 
movimento giratório;  

• Mola amortecedora de alta 
resistência, com diâmetro do fio 
aço-mola de 6 mm, dimensionada 
para absorção de impactos 
provenientes do sentar brusco, 
inclusive na regulagem mínima de 
altura; 

• Blindagem telescópica para total 
proteção dos mecanismos; 

• Pé com cinco pás em chapa de 
aço ABNT 1010/1020, com 
espessura de 1,9 mm, 
estampadas e dobradas, soldadas 
(solda MIG) ao tubo central 
através de sistema que não 
permite falha ou formação de 
bolhas com perfeito acabamento, 
pás com perfis de proteção em 
polipropileno na parte superior; 

• Rodízios: Corpo em náilon natural 
injetado, roldanas duplas em 
náilon natural injetado, com 
movimentos independentes e 
fixadas em eixo horizontal 
disposto no corpo do rodízio;  

• Produzido em aço ABNT 12L14 
com diâmetro de 8 mm, eixo 
vertical em aço ABNT 12L14;  

• Zincado natural, com diâmetro de 
11 mm, fixado à base através de 
anel de pressão em aço (o eixo 
vertical protege a base da cadeira 
ou poltrona devido a sua elevada 
resistência, além de garantir a 
verticalidade do rodízio e o seu 
perfeito funcionamento, mesmo 
durante o uso em carpetes mais 
espessos); 

• Revestimento em tecido lã na cor 
preta; 

• Deverá ter Certificado de 
Conformidade de Produto da 
ABNT relativo à NBR-ABNT 
13962/2006. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 07 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 20 

Cadeira Fixa com Estrutura de Aço na Cor 
Preta e Estofado na Cor Cinza: 

• Assento: Interno em compensado 
multi lâminas de madeira 
moldada anatomicamente a 

  



SEMAD 

FLS.______ 

 
 

Secretaria Municipal de Administração 

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
Z:\DEE\2014\Edital\Pregão Eletrônico\Pregão Eletrônico 012-2014.SRP.2.doc 

32 

quente com pressão mínima de 
10 kgf/cm2 e espessura mínima 
de 10,5 mm; 

• Espuma em poliuretano flexível, 
isento de CFC, alta resiliência, 
alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura;  

• Baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com 
densidade mínima de 50 a 55 
kg/m3 e moldada 
anatomicamente com espessura 
média de 40 mm; 

• Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em 
polipropileno texturizado; 

• Encosto: Totalmente em espuma 
com interno em madeira 
prensada a quente em formato 
anatômico de 10,5 mm de 
espessura; 

• Encosto totalmente revestido e 
detalhes em costura dupla, sem 
utilização de capa plástica e perfil 
de PVC.  em Courvim na cor 
cinza; 

• Estrutura Fixa: Estrutura fixa 4 
pés tubular de aço curvado no 
mínimo de 25,4 mm de diâmetro 
e no mínimo 2,25mm de 
espessura totalmente soldada por 
sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado; 

• Acabamento cromado com pré 
tratamento antiferruginoso 
(fosfatizado);  

• Na cor preta; 
• Apóia-braços: Incorporados à 

própria estrutura com acessórios 
de polipropileno na parte superior 
como apoio e acabamento. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 08 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 20 

Cama Modular Beliche Solteiro em 
Madeira, Fabricada em madeira maciça 
pinus, com as seguintes características: 
 

• Estrados: 02 estrados contendo 
no mínimo 10 ripas pinus cada 
estrado com no mínimo 6,7cm e 
08 travessas em madeira dura de 
eucalipto medidas mínimas 
aproximada de: largura: 90 a 95, 
altura: 160,  comprimento: 200 
(90X160X190)CM=(LXAXC); 

• Escada: Acoplada as barras que 
auxilia na subida para cama 
superior; 

• Barras: Madeira Maciça 04 peças 
de Madeira Maciça de Pinus; 
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• Acabamento: Em verniz P.U de 
alta resistência proporcionando 
maior durabilidade e melhor 
acabamento; 

• Na Cor mogno; 
• Medidas Mínimas dos Produtos: 

(L x A x P): 90 a 95 x 160 x 200 
cm;  

• Peso aproximado: 45 Kg; 
• Garantia mínima de: 12 meses. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 09 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Mural Grande:  
 

• Mural / Quadro de avisos – em 
cortiça, moldura em alumínio. 
Medidas: 1,00 x 1,30 mt.  

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 10 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 07 

Berço:  
 

• Berços com grades em MDF na 
cor branca acetinada; 

• Medida mínima de: 130 cm de 
comprimento x 60 cm de largura, 
com estrado ajustável, sem 
gavetas; 

• Sendo o espaçamento das grades 
laterais no mínimo 6,5cm e o 
espaçamento entre as grades e o 
estrado deverá ter no mínimo de 
2,5cm;  

• A altura final das grades deverá 
possuir no mínimo 60 cm a partir 
do estrado; 

• Sendo: A – 120 cm, P – 60 cmL/C 
– 130 cm; 

• Os cantos, partes protuberantes, 
cantoneiras, dobradiças e 
suportes devem ser chanfrados, 
ou seja, não devem ter pontas 
nem arestas, pois dessa forma 
poderiam machucar o bebê ou 
manipulador; 

• MDF é um painel de fibras de 
madeira;  

• Caracteriza-se pela sua 
composição homogênea, o que 
garante um painel sem defeitos ou 
imperfeições; 

• Sua maleabilidade garante formas 
mais bonitas e trabalhadas 
enquanto sua resistência, 
durabilidade e suavidade 
possibilitam excelentes 
acabamentos com uma facilidade 
maior de pintura;  
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• Garantia mínima de 01 ano. 
Deverá ser indicada a marca. 

 
Lote 11 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 05 

Cama Modular Treliche Solteiro em 
Madeira:  
 

• Tipo Solteiro acompanha cama 
auxiliar que se encaixa ao beliche 
principal formando assim o 
treliche e a mesma e se encaixa 
na estrutura do móvel podendo 
ser deslocada quando for 
necessário;  

• Possui regulagem para colchão e 
04 pés. com as seguintes 
especificações: 

• Estruturas: Madeira Maciça, 
Barras: MDF ou MDP - no beliche: 
MDF 25 mm; 
- cama auxiliar MDP 12 mm; 

• Escadas: 02 fixas em lados em 
lados opostos no móvel; 

• Estrado: Pinus Madeira Maciça 
seca em estufa; 

• Fixação: o estrado é fixado com 
parafusos cama de 1/4x100mm 
nas barras, sendo 5 parafusos em 
cada lateral de barra, onde dá 
uma maior firmeza e sustentação 
no produto; 

• Acabamento: pintura UV alto 
brilho; 

• Peso aproximado do produto: 
63,3kg; 

• Dimensões mínimas: (L x A x P): 
94 x 160 x 198 cm;  

• Altura: 1,60; 
• Largura: 0,94; 
• Comprimento: 2,00. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 12 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 03 

Jogo de Sofá 03 Lugares em Madeira - 
Com braços: 
 

• As dimensões a seguir são as 
mínimas exigidas, admitindo uma 
variação de até 5% para mais nas 
medidas apresentadas, - 1.900 
mm (largura total) x 690 mm 
(profundidade) x 725 mm de altura 
total - 410 mm altura do assento 
em relação ao piso - 610 mm 
altura do braço em relação ao 
piso - 610 mm largura da concha 
monobloco; 

• Braços e Apóia braços: braços 
abertos em aço tubular, 
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totalmente recobertos com 
poliuretano integral skin na cor 
preto, com formato oblongo no 
mínimo 30 x 16 mm ou 
aproximado fixados na estrutura 
de sustentação; 

• Braços fixados à estrutura do sofá 
através de parafusos; 

• Assento e Encosto: Tipo concha 
monobloco, corpo único, com 
espaldar médio;  

• Concha com estrutura interna em 
aço tubular 3/4 “ parede ½ ou 
aproximado, conformado e com 
aplicação de percintas elásticas 
de alta performance e requadro 
em madeira, estofados com 
espuma injetada de poliuretano, 
moldada anatomicamente, alta 
resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão 
e alongamento de ruptura, baixa 
deformação permanente, 
densidade aproximada de 
55Kg/m3, com 60 mm de 
espessura no mínimo ou 
aproximado;  

• Espuma injetada sobre a estrutura 
com conformação anatômica de 
modo a proporcionar um apoio da 
região lombar e manter o corpo 
em posição correta; 

• Concha monobloco fixada à 
estrutura do sofá através de 
parafusos; 

• Estrutura de sustentação: 
estrutura com acabamento em 
pintura eletrostática automatizada 
em epóxi pó, com tratamento anti 
ferruginoso (fosfatizado) com 
propriedades de resistência a 
agentes químicos, com tubo 
oblongo 50x25 composta de 2 pés 
frontais (oblongo 50 x 25 mm) 
com sapatas ante derrapante; 

• Estrutura fabricada em aço tubular 
oblongo curvado, medindo no 
mínimo 50 x 25 mm ou 
aproximado, conformado a frio, 
fosfatizado através de banhos de 
imersão, pintado em epóxi pó na 
cor preto pelo sistema 
eletrostático, com polimerização 
em estufa, com espessura final da 
película de proteção de 35a 40 
micra no mínimo ou aproximado, 
com propriedades de resistência a 
agentes químicos; 

• Estrutura com sapatas de 
polipropileno; 

• Acabamentos: concha revestida 
em tecido 100% poliéster na cor 
verde padrão usado na PGE, com 
costuras em fios de nylon; 
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• Observação: Cada Sofá deverá 
dispor de uma etiqueta ou selo de 
identificação, que poderá ser 
metálico, plástico ou em papel, 
fixado sob o assento, no qual 
esteja caracterizado seu número 
de série, ou lote, ou o número da 
autorização de fornecimento de 
forma a permitir o controle do 
prazo limite da garantia da mesma 
que deverá ser de 5 anos; 

• Materiais novos e de primeira 
qualidade; 

• Características gerais 
obedecendo a NBR 15164/2004.  

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 13 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 12 

Armário para Guardar Roupas 06 Portas:  
 

• Guarda Roupa com 06 portas e 
04 gavetas externas com 
corrediças em PVC - Cabideiros e 
calceiros em madeira revestidos 
em PVC - Puxadores exclusivos 
com pintura metalizada; 

• Produzido 100% em MDP, com 
acabamento em impressão UV e 
verniz alto brilho;  

• Na cor mogno; 
• Dimensões mínimas aproximadas: 

Altura: 211 cm; 
• Largura: 211 cm; 
• Profundidade: 47 cm. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 14 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 06 

Estante Aberta em Aço com 06 Divisórias: 
  

• Estante de aço contendo 06 
prateleiras. com pintura 
eletrostática epóxi pó, com 
tratamento antiferruginoso, na cor 
cinza metal;  

• Prateleiras: reguláveis, com 
capacidade mínima para até 100 
kg, em chapa de aço MSG18, 
espessura mínima de 28 mm, com 
furos para fixação com parafusos 
de aço sextavado 5/6”x3/4”;  

• Colunas: coluna estrutural de aço 
rígido para estante, confeccionada 
em chapa de aço carbono n°. FF-
14 MSG; 

• Furação pelo sistema duplo-
mediano em um dos lados da 
coluna e furação mono singular no 
outro dada da coluna; coluna com 
tratamento antiferruginoso por 
imersão a banho quente 
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decapante e posterior imersão a 
banho de fosfato; pintura epóxi-pó 
na cor cinza com polimerização 
em estufa a 240°C;  

• Dimensões Mínimas: Altura: 1800;  
• Largura: 920; 
• Profundidade: 400 mm;  
• Garantia mínima de 1 ano.  

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 15 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 07 

Mesa de Refeitório:  
 

• Mesas estrutura retangulares 
monobloco, com bordas 
arredondadas, medidas mínimas 
1.80 x 0.80, com estruturas 
retangulares em aço no mínimo 
de: 50 x 30 mm parede mínima 
de: 1,2cm; 

• O tampo será confeccionado em 
MDF no mínimo de 15 mm com 
re-engrosso no mínimo de 30 mm, 
revestido em sua face superior em 
laminado mela mínico pós 
formável mínimo de 0,6mm de 
espessura na cor salmon 
(referencia L148); 

• Acabamento de superfície 
texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco;  

• Acabamento da face inferior em 
laminado mela mínico branco 
brilhante; 

• A fixação do tampo será por meio 
de parafusos auto-tarrachantes de 
2 ½” x 3/16”; 

• A estrutura em aço receberá 
pintura eletrostática com tinta 
epóxi em pó, na cor branca fosca, 
polimerizada em estufa; 

• Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado 
à estrutura através de encaixe; 

• Todas as partes metálicas devem 
ser unidas entre si por meio de 
solda latão, acabamento liso e 
isento de escórias, configurando 
uma estrutura única, devendo 
receber tratamento antiferruginoso 
por fosfatização; 

• Bancos para refeitório: bancos 
retangulares monobloco, com 
bordas arredondadas, medindo no 
mínimo 1.80 x 0.40, com 
estruturas retangulares em aço no 
mínimo de 50 x 30 mm parede 
1,2; 

• O tampo será confeccionado em 
MDF de mínimo de 15 mm com 
re-engrosso mínimo de 30 mm, 
revestido em sua face superior em 
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laminado mela mínico pós 
formável mínimo de 0,6 mm de 
espessura na cor Ibiza (referência 
L 156); 

• Acabamento de superfície 
texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco; 

• Acabamento da face inferior em 
laminado mela mínico branco 
brilhante; 

• A fixação do tampo será por meio 
de parafusos auto- atarrachantes 
de 2 ½” x 3/16”; 

• A estrutura em aço receberá 
pintura eletrostática com tinta 
epóxi em pó, na cor branca fosca, 
polimerizada em estufa; 

• Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado 
à estrutura através de encaixe; 

• Todas as partes metálicas devem 
ser unidas entre si por meio de 
solda latão, acabamento liso e 
isento de escórias, configurando 
uma estrutura única, devendo 
receber tratamento antiferruginoso 
por fosfatização; 

• Todas as unidades deverão 
receber o Selo Identificador de 
Controle de Qualidade do 
fabricante e a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois 
anos. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 16 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Poltrona Reclinável para Consultório de 
Psicologia – Com: 
 

• Mecanismo de 02 estágios e 03 
posições; 

• Posição 01 (sentado), posição 02 
(leitura) e posição 03 (descanso); 

• Para dar mais flexibilidade e 
resistência, é usado percintas 
elásticas em sua estrutura, 
garantindo sua durabilidade, mas 
sem abrir mão do conforto; 

• Proporciona maior conforto e 
revestimento, valorizando cada 
detalhe do produto; 

• Informações técnicas: 
• Cor Bege; 
• Modelo: Civic PMX1; 
• Tipo Reclinável; 
• Estrutura: 70% Eucalipto, 20% 

Pinus 10% MDF; 
• Assento: Material: Espuma (DS-

20). Densidade: DS-20. 
Regulável: não; 

• Encosto: Material espuma (DS-16 
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e Soft). Densidade: DS-16 e Soft. 
Reclinável: sim; 

• Braços: Material: espuma (DS-16). 
Densidade: DS-16; 

• Pés da Poltrona: Quantidade: 04 
(quatro), Sapatas: quantidades 04 
de PVC fixadas com pregos. 
Percintas: Borracha e Cinta 
elástica; 

• Peso aproximado do produto: 
35,80 Kg; 

• Dimensões mínimas do produto: 
Largura: 78, Altura: 104, 
Profundidade:153 cm - (L x A x P): 
78 x 104 x 84 cm; 
- Comprimento Aberto: 153 cm; 

• Com as mãos nas braças, 
flexionar o corpo para trás e mãos 
para cima. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 17 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Mesa Oval/Redonda para Reunião: 
 

• Mesa de reunião retangular com 
200 x 120 x 74 cm; 

• Constituída de: tampo e painel 
central, ambos em madeira 
aglomerada com 
aproximadamente 25 mm de 
espessura, revestida em laminado 
mela mínico na cor argila; 

• Bordas arredondadas em PVC da 
mesma cor do laminado, com 
aproximadamente 25 mm de 
espessura;  

• Estrutura em aço ABNT 
1010/1020 tubular de seção 
retangular de 50 x 20 mm, com 
espessura da parede de 
aproximadamente 1,5 mm, 
pintada na cor preto fosco, e com 
reforço estrutural vertical paralelo, 
constituído do mesmo material;  

• Pés com ponteira em copolímero 
de polipropileno na cor preta e 
deslizadores ajustáveis para 
desníveis de piso. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 18 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Fragmentadora de Papel: 
 

• Fragmentador de papel para no 
mínimo 10 folhas simultâneas, 
com grampos, cd e dvd e cartões 
magnéticos, com cesto; 

• Na cor preto, capacidade mínima 
do cesto de 14 litros; 

• Voltagem 220. sensor automático 
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na presença de papel, com botão 
liga/desliga - Pentes Raspadores 
Metálicos! - SPS – Sistema de 
proteção para melhor segurança 
(flap de segurança transparente 
na abertura de alimentação como 
elemento de segurança), - 
Reverso automático e poder de 
corte evitando atolamentos de 
papel;  

• Quando o cesto estiver cheio, a 
máquina automaticamente para 
(sensor de proximidade 
magnético); 

• Corte Tiras - 4 mm abertura 220 
mm volume 20 litros; 

• Dimensões Mínimas: 452 x 345 x 
215 mm; 

• Peso mínimo:  12.5 kg.  
Deverá ser indicada a marca. 

 
Lote 19 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Guilhotina para Cortar Papel facão 
Simples:  
 

• Material chapa aço, tipo portátil, 
comprimento mínimo da lâmina 
36, funcionamento manual, 
capacidade mínima de corte 20; 

• Dimensões mínimas; 340 x 500; 
• Dimensões mínimas do tampo 

340 x 500, alavanca normal; 
• Material lâmina aço temperado 

oxidado, descida de lâmina 
posição de orbicuidade, tipo corte 
suave, base de corte chapa 
metálica, régua milimetrada, 
esquadros lateral e central, cor 
cinza, aplicação corte de papel e 
apostila antitérmica, placas 
antiaderentes, formato de placa 
retangular. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 20 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 03 

Cadeira para Enfermaria:  
• Estrutura - Desenho empilhável 

confeccionada em tubos de aço 
oblongo nas dimensões de 16 x 
30 mm em chapa de 1,50 mm de 
espessura, unidos por processo 
de solda MIG, formando quatro 
pés de apoio ligados por duas 
travessas confeccionadas em 
tubo redondo de secção ¾ de 
polegada e paredes 1,5 mm de 
espessura; 

• Suporte do assento e encosto 
formado por duas peças em forma 
de “L”, construído em tubo 
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oblongo  secção 16 x 30 mm e 
paredes 1,5 mm de espessura, 
soldadas sobre travessas por 
processo MIG. Todas as partes 
metálicas recebem tratamento 
antioxidante e pintura eletrostática 
a pó na cor preto semibrilho 
polimerizada em estufa a 180ºC; 

• Todas as terminações são 
dotadas de ponteiras injetadas em 
polipropileno co-polímero, na cor 
da estrutura e fixadas por encaixe 
por interno; 

• Assento e Encosto: 
confeccionados em Polipropileno 
co-polímero, virgem, isento de 
cargas minerais, com resistência 
ISOD de 110 Jal./MT 
(características comprovadas por 
relatório emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO ou do 
próprio fabricante) moldado por 
processo de injeção, pigmentado 
na cor preta; 

• Assento com desenho 
ergonômico dotado de curvatura 
transversal contínua cujo raio é 
1100 mm, sem a ocorrência de 
protuberâncias laterais ou 
depressões que produzam uma 
postura forçada ao usuário; 

• Face frontal curvada para permitir 
a livre circulação sanguínea. 
Contando em sua face inferior 
com fixação à estrutura através de 
quatro parafusos especiais para 
peças termoplásticas aplicados na 
face inferior não possibilitando 
contato com o usuário e 
impedindo sua desmontagem sem 
uso de ferramentas; 

• Possuindo em sua face inferior 6 
nervuras de reforço no sentido 
longitudinal com altura mínima de 
10mm e espessura mínima de 
1,6mm e no sentido transversal 10 
nervuras com 1,6mm de mínima 
espessura e mínima de 6mm de 
altura; 

• Encosto com dupla curvatura 
dotada de oito orifícios para 
ventilação de formato oblongo e 
micro textura que dificulta 
deslizamentos permitindo perfeito 
apoio lombar e lateral possuindo 
em sua face posterior bordos 
reforçados com espessura mínima 
de 7 mm; 

• Fixação à estrutura por meio de 
encaixe deslizante e envolvente 
com sistema de travamento 
através de pinos expansíveis 
confeccionados em termoplástico 
com cabeças encaixadas em 
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cavidades específicas de formato 
oblongo na parte traseira de forma 
a impossibilitar a retirada do 
mesmo sem o uso de ferramentas 
encosto será fixado à estrutura 
por meio de dois pinos estriados, 
confeccionado em polipropileno 
na cor preta, com cabeça oval 
para arrematar o orifício; 

• Dimensões mínimas medidas na 
linha de simetria da cadeira: 
Altura no assento: 450 mm;  

• Altura total: 760 mm;  
• Dimensões efetivas do                            

assento: (P) 400 mm x (L) 470 
mm;  

• Dimensões efetivas do encosto: 
(L) 445 x (A) 240 mm. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 21 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 03 

Aparelho Nebulizador:  
 

• Acompanha máscara 
Acionamento Digit Filtro de ar 
Voltagem bivolt 110/220, saco 
plástico contendo kit de Inalação 
mangueira de PVC saída de ar 
frontal do compressor (frente); 

• Recipiente para o soro fisiológico 
e/ou medicamento receitado no 
copo dosador ate medida indicada 
pelo o medico, tampa e mascara; 

• Mangueira conectada ao copo 
dosador bastando pequena 
pressão; 

• Chave de reversão, na  parte 
inferior do aparelho, com 
posicionamento na tensão local; 

• Caso contrário, mude o botão 
para tensão correta; 

• Conecte o cabo de força na 
tomada e acione o interruptor 
liga/desliga; 

• Uso adulto e infantil. Leve, portátil 
e de fácil manuseio; 

• Dimensões Mínimas do Produto: 
Inalador/Nebulizador MD 1000 
Medicate; 

• Altura: 12,00 cm; 
• Largura: 18,00 cm; 
• Profundidade: 18,00 cm; 
• Peso: 1,50 kg. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 22 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 
Maca para Atendimento:  
 

• Em aço com pintura eletrostática, 
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com cabeceira, peseira e grades 
laterais bipartidas confeccionadas 
em material termoplástico;  

• Estrado articulado e subdividido 
em 04 (quatro) seções com base 
em plástico removível para 
higienização, leito retrátil com 
variação da altura do estrado do 
leito entre abaixada, com no 
mínimo a 43 cm e elevada no 
mínimo de a 74 cm; 

• Capacidade para pacientes com 
peso mínimo de 226 kg;  

• Superfície mínima para 
acomodação do paciente: largura 
mínima: 86 cm comprimento 
mínimo: 200 cm; 

• A Distância entre a parede e a 
cama deve permanecer a mesma 
quando elevar o Fowler – costas; 

• Movimentos: Trendelenburg e 
Trendelenburg reverso mínimo de 
+/-14 graus, elevação de 
joelhos/pernas a 28 graus ou 
maior, elevação de Fowler não 
inferior a 60 graus; 

• Cabeceira e peseira removíveis 
acompanha colchão de espuma 
de diversas densidades em cada 
parte do mesmo, de acordo com a 
região anatômica do paciente 
para prevenção se do paciente 
para prevenção se úlceras de 
pressão (escaras) com no mínimo 
14 cm de espessura; 

• Revestido por material 
impermeável isento de qualquer 
tipo de látex em sua composição 
e cobertura retardante de fogo, 
com dimensões compatíveis com 
o tamanho do leito.  

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 23 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Mesa para Enfermaria:  
• Pés tubulares de ¾ pintados inox 

com 04 rodas de 07 cm cada   
rodízio de 2 tampos e no mínimo 
03(três)  polegadas  de diâmetro 
prateleiras em  inox; 

• Fabricada em aço inoxidável 
18/10, acabado, acetinado 
higiênico.  

• Estrutura robusta de tubo de aço 
inox no mínimo 40 x 40 mm; 

• Dimensões Mínimas: altura: 85 
cm;  

• Largura: 75 cm;  
• Comprimento: 120 cm;  
• Com cantos e esquinas 

arredondadas;  
• Incorpora recipiente de aço 
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inoxidável fixação do tampo. 
Deverá ser indicada a marca. 

 
Lote 24 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Armário para Guardar Medicamentos: 
 

• Armários suspensos, com duas 
portas para guarda de 
medicamentos com armação em 
cantoneira no mínimo: 3/4 x 1/8, 
pintura epóxi nas cores branca, 
cinza, bege; 

• Deverão ser tratados contra 
oxidação com fosfato de zinco e 
pintados com tinta especial com 
secagem em estufa; 

• Internamente serão acopladas 02 
prateleiras em vidro 4 

mm,transparente; 
• Todas as partes metálicas devem 

ser unidas entre si por meio de 
solda, configurando uma estrutura 
única, devendo receber 
tratamento anti-ferruginoso; 

• As portas devem possuir pitão 
para cadeado; 

• Prateleiras e portas de vidro 
fantasia de 4 mm;  

• Com dimensões mínimas 
comprimento: 0,50 m, 
Profundidade: 0,40m, Altura: 1,50 
m; 

• Dimensões mínimas do Produto: 
Altura: 1,50m; 

• Largura: 0,80m;  
• Profundidade: 0,35m. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 25 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Aparelho Para Medir Pressão: 
• Aparelho para averiguar pressão 

arterial Aparelho de pressão com 
estetoscópio possui braçadeira 
em nylon com fecho em velcro; 

• Manguito e pera em PVC; 
• Válvula de deflação em metal 

cromado e manômetro aneroide 
feito em liga metálica resistente a 
choques; 

• É ideal para medição das 
pressões sistólica (alta), diastólica 
(baixa), da frequência cardíaca e 
dos ruídos pulmonares; 

• Medição frequência cardíaca 
pressão sistólica ruídos 
pulmonares pressão diastólica; 

• Tipo de medidor mecânico 
aneróide; 

• Método de medição auscultatório;  
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• Precisão ±3 mmHg; 
• Funcionalidades Inflagem; 
• Manual Desinflagem Manual 

registros e certificados produto 
registrado na ANVISA e com 
aprovação de Modelo INMETRO; 

• Circunferência mínima aprox. do 
braço: 22 cm - 28 cm; 

• Alcance da medida: 0 - 300 
mmHg; 

• Itens inclusos - 01 
Esfigmomanômetro Aneróide - 
01Estetoscópio; 

• SimplesAdulto; - 01 Manual de 
Instruções em Português. 

Deverá ser indicada a marca. 
 

Lote 26 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Aparelho para Medir Glicose: 
 

• Monitor baseado em plataforma 
amperométrica (Biosensor) 
portátil, para uso hospitalar e 
domiciliar, com faixa de medição 
de valores entre 20 a 600 mg/dl, 
volume de amostra de 1 microlitro; 

• Oferecendo resultado da análise 
inferior a 10 segundos;  

• Possui memória de 300 
resultados com data e hora, porta 
serial para conectividade e 
transferência de dados, sistema 
de codificação e/ou calibração 
através de chip de fácil manuseio; 

• Informações técnicas: Cor Azul; 
• Funções: medir a glicose; 
• Indicado para uso hospitalar e 

domiciliar; 
• Resultados precisos: automática; 
• Memória: sim. 300 posições; 
• Informações do visor: hora data 

aspira o sangue  
automaticamente,eletroquímico;  

• Resultado Tempo aproximado de 
medição 10 segundos; 

• Alimentação Peso aproximado: 
peso do produto 100 gramas; 

• Peso do produto com embalagem: 
320 gramas; 

• Não utiliza Energia Elétrica; 
• Prazo de garantia: 5 anos; 
• Itens inclusos 1 monitor de 

glicemia; 1 lancetador; 15 
lancetas; 01 frasco solução 
controle; manual de instruções e 1 
estojo. 

Deverá ser indicada a marca. 
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Lote 27 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Estetoscópio - Auscultadores com: 
 

• Diversos tamanhos que podem 
ser trocados, permitindo a 
auscultação dos sons de baixa e 
alta-frequência. Este aparelho 
destina-se exclusivamente ao 
diagnóstico médico;  

• Pode ser utilizado para a 
amplificação de sons cardíacos 
fracos, pulmonares ou de 
quaisquer outros sons corporais, 
bem como a auscultação normal e 
filtragem seletiva da freqüência; 

• Estetoscópio: Adolescentes 
Adulto Pediátrico Auscultador 
Duplo; 

• Olivas Duras e macias; 
• Peso aproximado do produto: 272 

gramas; 
• Peso do produto com embalagem: 

295 gramas; 
• Dimensões mínimas aproximadas 

do Produto: (L x A x P): 69 x 2 x 5 
cm; 

• Dimensões mínimas da 
embalagem: (L x A x P): 5 x 12 x 
25 cm; 

• Itens inclusos 01 Esteto; - Kit de 
oliva e diafragmas. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 28 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Cadeira de Rodas para Banho:  
 

• Aço com pintura epoxy – cinza ou 
prata Dobrável, apoio para braços 
removível, Apoio para pés retrátil, 
Indicada para usuários até 90 kg; 

• Estrutura confecionada em aço 
carbono, com assento e encosto 
em polipropileno, duas rodas 
dianteiras e duas roda traseiras, 
freios bilaterais na rodas traseiras. 

• Aro 06 giratórias com pneus 
maciços. Com as seguintes 
dimensões; 

• Largura mínima Total: 53 cm; 
• Comprimento mínimo Total: 73 

cm; 
• Altura mínima da Cadeira Total: 

97 cm; 
• Largura mínima do Assento: 41 

cm; 
• Profundidade mínima do Assento: 

42 cm; 
• Altura mínima do Encosto: 37 cm; 
• Altura mínima do Braço: 20 cm; 
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• Altura mínima do Assento ao 
Chão: 53 cm; 

• Altura do Assento ao Apoio de 
pés: 44 cm; 

• Peso: 11 kg. 
Deverá ser indicada a marca. 

 
Lote 29 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 04 

Termômetro Digital:  
 

• Termômetro digital com ponta 
flexível que permite uma medição 
confortável; 

• Resistente à água, aviso sonoro, 
memória da última leitura, 
garantia de 1 ano; 

• Leitura segura e precisa e elimina 
qualquer preocupação com vidro 
quebrado ou vazamento de 
mercúrio;  

• Pode usado por via oral ou axila; 
• Cor Branco e cinza Tipo de 

termômetro digital mede a 
temperatura da axila, oral tipo de 
medição Celsius; 

• Medição normal - Parte aplicada - 
Tipo B; 

• Temperatura Máxima: faixa de 
32,0° a 42,0°; 

• Tamanho do visor: Visor com 3 
dígitos, +°C em 0,1 graus; 

• Recursos Extras Memória da 
última leitura; 

• Resistente à água: Sim; 
• Grau de proteção contra 

penetração nociva de água: 
equipamento resistente à água 
(equipamento fechado protegido 
contra o efeito de imersão, IPX7); 

• Grau de segurança de aplicação 
na presença de uma mistura 
anestésica inflamável com ar ou 
com oxigênio ou óxido nitroso: 
equipamento inadequado para 
uso na presença de uma mistura 
anestésica inflamável com ar ou 
com 
oxigênio ou óxido nitroso; 

• Ponta flexível, sinal acústico 
Aprovado pelo INMETRO; 

• Este produto atende aos 
requisitos da norma ISO 10993-1; 

• Alimentação Pilha; 
• Peso do produto: 12 gramas 

(incluindo as pilhas); 
• Peso do produto com embalagem: 

46,5 gramas; 
• Dimensões mínimas aproximadas 

do Produto: L x A x P: 13,25 x 1 x 
1,94 cm; 

• Dimensões mínimas da 
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embalagem: L x A x P: 18,09 x 
2,39 x 7,67 cm; 

• Prazo de garantia: 01 ano (sendo 
os 3 primeiros meses de garantia 
legal e mais 9 meses de garantia 
especial concedida pelo 
fabricante); 

• Erro máximo: ± 0,2°C (32,0 a 
42,0°C) (quando medido em 
temperatura ambiente de 23°C em 
tanque de teste mantido em 
temperatura constante). Sensor 
Termistor; 

• Vida útil das pilhas: 
aproximadamente 2 anos ou mais 
(3 vezes por dia); 

• Ambiente de armazenamento 
temperatura e umidade 
temperatura ambiente - 20 
a+60°C, Umidade Relativa 10 a 
95%; 

• Ambiente de uso temperatura e 
umidade: temperatura ambiente 
+10 a +40°C, Umidade Relativa 
30 a 85%;  

• Itens inclusos: 01 termômetro; 
• Pilhas para testeLR41); 
• Estojo protetor Manual de 

instruções em português. 
Deverá ser indicada a marca. 

 
Lote 30 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Cadeira de Rodas: 
  

• Fabricada em estrutura metálica 
em tubo de aço 1020 7/8 pintada 
em acabamento epox na cor 
preta;  

• Eixo removível nas quatro rodas; 
• Assento e encosto acolchoado em 

nylon; 
• Freio bilaterais com travas; 
• Pedais giratórios, removíveis e 

reguláveis em altura; 
• Medidas mínimas do assento 45 

cm e mediada mínima do encosto 
35 cm; 

• Pneus dianteiros infláveis e 
macios para uso em terrenos 
irregulares. Carga 150 kg; 

• Apoio de braços avançados e 
escamoteáveis; 

• Rodas traseiras em alumínio 24 e 
dianteira 8  giratórias com protetor 
de raios;  

• Placa de sustentação das rodas 
traseiras com ajuste do centro de 
gravidade e tilt. 

Deverá ser indicada a marca. 
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Lote 31 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total. 

(R$) 

01 Unid 01 

Cama Relax Fisioterapia: 
 

• Material: Couro sintético Dobrável 
ou desmontável; 

• Tamanho mínimo: 
L183*w62*h75cm; 

• Cor: cinza prata ou branca; 
• Material do colchonete anexado 

na cama; 
• Esponja revestida com couro 

sintético ou couro do plutônio,  
• Base da cama de madeira, com 

sustentação e pernas de metais 
pés com borracha anti derrapante; 

• Capacidade mínima de peso: 120 
kgs; 

• Face furo para posicionamento do 
corpo ergonômico e altura do 
encosto de cabeça/footrest ambos 
são ajustáveis; 

• Dimensões mínimas: 74 x 210 x 
28. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 32 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Bola de Pilates:  
 

• Produzida com a tecnologia  
antiestouro, a Fit Ball  Profissional 
Performance 75 cm é altamente 
resistente e segura; 

• É ideal para prática de exercícios 
físicos variados, com sua 
superfície antiderrapante; 

• Tamanho mínimo: 75 cm; 
• Indicada para uso diário e 

intensivo em academias; 
• Superfície antiderrapante; 
• Itens inclusos: 01 Fit Ball/ 01 

bomba de ar; 
• Composição:  PVC (ecológico); 
• Dimensões mínimas aproximadas 

(C): 75 cm; 
• Peso líquido aproximado: 2 kg; 
• Peso mínimo suportado pelo 

produto: 500 Kg; 
• Garantia do fabricante: 6 meses 

contra defeito de fabricação;  
• Nas cores diversas tais como 

verde, azul, preta.  
Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 33 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 50 
Tapete de E.V.A. para Fisioterapia: 
 

• Confeccionado dentro das normas 
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técnica definidas por todas as 
Federações Esportivas, de lutas; 

• Revestido com  película siliconada 
protetora, que facilita a limpeza  e 
antiderrapante; 

• Atóxico, macio, térmico, 
impermeável, acústico e lavável; 

• Espuma densidade 110 pode ser 
montado facilmente e pode ser 
ampliado adquirindo mais peças; 

• Excelente acabamento  com 
encaixe e borda (opcional); 

• Material: EVA - Etil  Vinilico 
Acetado; 

• Garantia de 06 meses de defeito 
de fabricação; 

• Fabricado no Brasil; 
• Tamanho mínimo 120 x120cm. 

Deverá ser indicada a marca. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
• Obrigatoriamente, os materiais deverão ser novos e de 1ª (primeira) qualidade; 

• Os materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais, contendo marca, fabricante, 
procedência, tudo de acordo com a legislação em vigor, de forma a permitir completa segurança 
durante o transporte; 

• Deverão ser fornecidos os produtos definidos conforme o edital, respeitadas as características 
indicadas, bem como a marca proposta pelo licitante vencedor; 

• Quando da entrega dos materiais por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta 
características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o 
licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública; 

• Os materiais fornecidos deverão conter, no ato da entrega, Termo de Garantia contra quaisquer 
defeitos de fabricação, assegurando, de maneira não onerosa à Administração, os serviços de 
assistência técnica, substituição ou quaisquer outras medidas necessárias para o perfeito 
funcionamento/ uso dos materiais. 

 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do 
órgão em até 15 dias após a Ordem de Fornecimento/ Nota de Empenho, na sede da Secretaria 
Municipal de Políticas para as Mulheres, situada na Rua 16-A n°. 350, Quadra: 23A Lote: 23 A Setor 
Aeroporto, ou de acordo com as necessidades do órgão não participante ou na sede do órgão não 
participante. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 14 dias 
do mês de janeiro de 2014. 
 
 
 

                                Lucíula Santana dos Santos Ferreira                      
                                                                                       Pregoeira Geral (interina)                                   

Valdi Camarcio Bezerra 
         Secretário
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24- ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ..../..... 

 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014 
 

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, órgão gerenciador do 
Registro de Preços, localizada na Avenida do Cerrado, nº 999, Bloco – B, Térreo - Park Lozandes, 
representado pelo Sr. ________________________ brasileiro, inscrito no CPF sob nº 
__________________, portador do RG nº _________________, residente e domiciliado nesta Capital, 
doravante denominado Secretário Municipal de Administração, nos termos da Lei Federal 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 2.968/2008, Decreto Municipal n° 
3.611/2013, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais 
legislações pertinentes, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 
Pregão Eletrônico nº 012/2014 - Sistema de Registro de Preços, relativos ao processo n.º 
53249388/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE e necessária homologação, publicados no site 
deste município, conforme consta nos autos, e a empresa ................................., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ..................................., estabelecida à .................., Qd. ........, 
Lt. ......, ................, no município de ............... – ............, CEP n. ..................., neste ato representada 
pelo Sr. ........................, inscrito no CPF nº ........................, portador do RG nº ............-.........-......, 
doravante denominado Fornecedor e demais empresas relacionadas no Anexo I desta Ata que 
compõem o cadastro de reserva de fornecedores, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a aquisição de materiais permanentes 

(armário, cadeira, mesa, cama, entre outros), para atender a Secretaria Municipal de 
Políticas para as Mulheres, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Edital e seus Anexos, durante todo o período de vigência da mesma. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão 

Eletrônico nº 012/2014 – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo: 
 
Item Descrição do Objeto Marca Unidade Quantidade Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 
       

VALOR TOTAL........................................................................................R$   

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO, órgão gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal 
nº 3.611/2013 e demais legislações vigentes, autorização para a aquisição dos materiais para 
serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata. 

 
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada após a assinatura da Ata de Registro de 

Preços, por meio de Contrato e/ou documento equivalente, o qual deverá ser assinado e retirado 
pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da comunicação, observando-se as 
condições estabelecidas, legislação vigente e na proposta vencedora. 

 
3.3 – Mediante a assinatura da Ata e seu Anexo I estará caracterizado o compromisso de entrega dos 

materiais objeto do Pregão. 
 
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar 

os materiais. 
 
3.5 – O fornecedor que se recusar a executar o objeto, não aceitar ou não retirar a Nota de 
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Empenho/ordem de Fornecimento no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo 
relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata.  

 
3.6 - Os materiais deverão ser entregues de acordo com o edital, com a proposta vencedora da 

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata. 
 
3.7 - O Município de Goiânia não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
4.1 - O prazo para pagamento ao fornecedor será efetuado nos termos do edital do Pregão de Registro 

de Preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
5.1 - O registro de preços terá validade não superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

publicação do Extrato da Ata no Diário Oficial do Município, incluídas eventuais prorrogações, 
conforme o inciso III do parágrafo 3° do art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

 
5.2 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
5.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput, do art. 65, da Lei n. 8666/93. 

 
5.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
 
5.4.1 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 
 
5.4.2 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
5.4.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Secretaria 
Municipal de Administração (órgão gerenciador) poderá: 

 
5.5.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do Pedido de Fornecimento; e 

 
5.5.2 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS 
 
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 
6.2 - O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da ata. 
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6.3 - Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da 
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida à ordem de classificação. 

 
6.4 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

 
6.5 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de 
Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
6.6- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

 
6.7 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo e vigência da ata. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
 

7.1.1 - Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, mediante comunicação da 
unidade requisitante, quando: 

 
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes; 
 
7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido 

e a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s); 
 
7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato 

decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses 
previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as 
respectivas alterações posteriores; 

 
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente deste instrumento de registro; 
 
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 
 

7.2 - Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar 
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das 
hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas 
alterações posteriores. 
 
7.2.1 - A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

dirigida a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, facultada a ele a 
aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
7.3 - Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será 

comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo 
que tiver dado origem ao Registro de Preços. 
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7.3.1 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de 
grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da última publicação. 

 
7.3.2 - Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento 
de correspondência e outros documentos.  

 
CLÁUSULA OITAVA -  DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 
8.1 - O atraso injustificado no fornecimento dos materiais sujeitará o LICITANTE VENCEDOR à 

advertência e multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor adjudicado. 
 

8.1.1 - A multa a que se alude o item 8.1 não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520/2002 e 
Lei n° 8.666/1993. 

 
8.2 – Pela inexecução total ou parcial da entrega dos materiais a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao LICITANTE VENCEDOR as seguintes sanções: 
 

8.2.1 – Advertência; 
 
8.2.2 - Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado; 
 
8.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
8.2.4 – 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 
8.2.5 - As sanções previstas nos incisos 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso 8.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
8.3 – Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no cadastro de 
fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações  legais o licitante que: 

 
8.3.1 - Convocado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços não celebrar o 

contrato; 
 
8.3.2 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo estabelecido 

no Edital, considerando, também, como documentação a proposta ajustada; 
 
8.3.3 - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 
8.3.4 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
 
8.3.5 - Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 
 
8.3.6 - Não mantiver a proposta; 
 
8.3.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
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8.4 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades 
previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 
8.5 - Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de até 2% (dois por 

cento) sobre o valor total atualizado do Contrato/Ata de Registro de Preços, cumuláveis com as 
demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso. 

 
8.6 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da primeira 

parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 
Município de Goiânia e cobrado judicialmente. 

 
8.7 - Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer 

crédito gerado pela CONTRATADA/ Fornecedora, independentemente de notificação judicial 
ou extrajudicial.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo 

extrato no Diário Oficial do Município. 
 
9.2 - Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos 

atos do Pregão Eletrônico nº 012/2014 - Sistema de Registro de Preços. 
 
9.3 - Fica designado, como órgão Gestor do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n° 

3.611 de 08 de julho de 2013, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de 
Preço, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 
Goiânia, .... de ............... de ........ 

 
 

______________________________________________________________ 
Valdi Camarcio Bezerra 

Secretário 
 
 

________________________________________________________________________ 
Nome Fornecedor...... 

Nome da Empresa......... 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1________________________________________________________________________ 
 

2________________________________________________________________________ 
 
 

ANEXO II – A – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CADASTRO DE FORNECEDORES 

 
Classificação Fornecedor Objeto Marca Quantidade Valor Unitário 
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25- ANEXO III 
 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
(preferencialmente em papel timbrado da Licitante) 

 
Ao(a) 
Pregoeiro(a) da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia – GO. 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 012/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
 
Assunto: Credenciamento 
 

Pelo presente instrumento, a empresa .........................., com sede na 
........................................................................................., C.N.P.J. n.º .........................................., 
através de seu representante legal Sr. (a) ..................................................................., cargo 
........................................................, CREDENCIA o (a) Sr. (a) 
...................................................................., portador (a) do R.G. n.º ..................................................... e 
C.P.F. n.º ..............................................................., para representá-la perante a PREFEITURA DE 
GOIÂNIA, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, outorgando-lhe plenos poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, 
declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, assinar atas de registro de preços, inclusive interpor e desistir de 
recursos em todas as fases licitatórias. 

 
 

 
Localidade, ___ de _________de 2014 

 
 

___(assinatura)__ 
CARGO 
R.G. n.º 

 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura, 
com firma reconhecida em cartório. 
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26- ANEXO IV 
 

 
 Declaração de Habilitação 

(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02) 
 

Ao (a) 
Pregoeiro (a) da Secretaria Municipal de Administração DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
Endereço:  Av. do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 012/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

                               Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo 
examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento dos produtos, 
de conformidade com o Edital mencionado, declaramos junto ao(a) Pregoeiro(a) da Secretaria 
Municipal de Administração que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os  
documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro 
do Envelope – Documentos  de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Eletrônico nº 012/2014
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que realizar-se-á no dia ____/_____/____, às   
______________. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer 
exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos 
termos deste Edital e seus anexos aos Declarantes (1). 

(1) Ressalva declaratória somente para Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte(EPP): 

salvo para os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 

Localidade, ___ de _________de 2014 
 

 
__( assinatura )__ 

 
 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 
investidura. 
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27- ANEXO V 

 
CARTA PROPOSTA 

 
Ao(a) 
Pregoeiro(a) da Secretaria Municipal de Administração DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia – GO. 
Ref Pregão Eletrônico nº 012/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo 
examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para fornecimento do objeto, de 
conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo,  já inclusos todos 
os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes. 

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referencia, 
contendo quantitativos, especificação do objeto, marca/ modelo, valores unitários e totais e 
locais de execução). 
 
Item Unid. Quant.  Especificação/ Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

      

VALOR TOTAL............................................................................................R$  

-Preço unitário por item e por extenso 

ITEM___: R$  

VALOR TOTAL ___: R$ 
 
Declaramos que os produtos são novos e de primeira qualidade; 
 
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer o produto nas especificações, 
no prazo, local e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva 
nota de empenho. 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 90 (noventa) 
dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. 
 
Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta 
constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 

 
 

Localidade, ___ de _________de 2014 
___ (assinatura)__ 

 
 
 
Nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante copia do contrato social ou 
procuração pública ou particular poderes para tal investidura. 
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28- ANEXO VI 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Ao(a) 
Pregoeiro(a) da  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
Endereço:  Av. do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO,Goiânia- GO 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 012/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço 
completo)___ , tendo examinado o Edital, declara sob as penas da lei que: 

a) Está apresentando proposta para fornecimento dos produtos objeto deste edital; 

b) A nacionalidade da Empresa Licitante é ___ (indicar a nacionalidade)___; 

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório e, também, que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências; 

d) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário 
noturno de trabalho ou em trabalhos perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

e) Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte. 
 

Localidade,       aos ___ dias de ___ de 2014. 

___(assinatura)___ 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura. 
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29- ANEXO VII 
 
 

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

Senhor Licitante, 

Solicitamos a V.S.ª a fineza de preencher o recibo do Edital (modelo abaixo), remetendo-o à 
Secretaria Municipal de Administração, por meio do fax (0**62) 3524-6315 ou e-mail 
semad@semad.goiania.go.gov.br caso não o tenha retirado nesta Secretaria. 

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME A ADMINISTRAÇÃO E O(A) PREGOEIRO(A) DA 
COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS. 

Localidade, ___ de _________de _______. 

 
RECIBO DO EDITAL Pregão Eletrônico nº 012/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – 
Secretaria Municipal de Administração PREFEITURA DE GOIÂNIA. 

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (armário, cadeira, mesa, cama, entre outros), para 
atender a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, conforme condições e 
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de 
Preços. 

 

Razão Social: ____________________________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________ Estado: ________________________ Telefone: ________________ 

Fax: ___________________________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: ______________________________________________________________________ 

Recebemos, através do site www.goiania.go.gov.br ou de qualquer outra fonte, cópia do instrumento 
convocatório acima identificado. 

Data: ____/____/______. 

 
 

 

 


