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EDIT_ DE _NG�o  _NsENcI_ NO 04/2013

''com_ Rn DE Tv1A TERInL DE LIM_Ezn"

I M _ S SAD O:..................Câmara Munici-pal De Hartolândia
_ D U ID AD ___,.._..............Pregâo Presencial nO 04/20J3
NG_R D_ E_ CU CAO:...........Indireto
_ICITA 4A O rIPO:...............Menor preco global
_ AR M O _ _ :.............Lei federal _O.520/02, Lei Federal 8.666/93
__ocEsso nD _NrsTRATIvo:......CMH 084/20l3
_ _R TURA DO CERT _ :..........Dia 02 de Abril de 20l3, �s  l4:30h.
N CE_I _ MT O D AS PROeOSTAS:....At�  dia 02 de Abril de 20l3, �s  _4:30h

h Câmara Municipal de Hortolândia, faz saber pelo presente EDITAL que,
de acordo com as disposicôes do hTO Dh MESA nO 32 de 31 de maia de
2010, da Lei Federal nO. lO.520/02, da Lei Municipal 2.l30/08, da Lei
Complementar nO 123/06, Lei Federal n ll.488/07 e da Lei Federal nO.
8.666/93, encontra-se aberta a Licitaçao modalidade PÆ _O P_SEMCI_
nO 04/2013, do tipo _ NOR _ _ CO G_O BU, objetiv an do _ co_pra de
_ateriil de li_pe_a, e 0e, _t�  _s 1_:30 horis _ _a O_ _ _riJ de
_013, onde receber�  docwnentaçâo e propostas, para o certame acima
especificada, conforme especificacòes descritas no objeto deste edital.
maiores informacoes encontram-se a disposiçâo dos interessados na Rua
Joseph Paul Julien Burlandy, n0250, Bairro Parque Cabriel,
Hortolândia/SP, telefone Oxxl9-3897-9900.

Os envelopes contendo a proposta e os docwnentos de habilitaçâo serâa
recebidos no endereco acima mencionado, na sessâo publica de
processamento da Pregào, ap�s  o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame.

1 - o_ _ T0 DA _IcITn _ o:

MO IT_ Esto__

AGUA _ IT AR IA: Produto Multiuso, com bico aplicador,
cloro ativo, acâo alvejante e desinfetante. Principio
htivo: Hipoclorito de S�dio  com teor de 2,O a 2,5 ^_o.
1 Normas t�cnicas:  Lote, data de fabricaçào e validade 1230
impressa no frasco; validade minima de 6 meses e
notificacâo na nNVISA. Unidade de Fornecimento: Frasco
com l litro.
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_ COO_ ETI_ICO: Rroduto líquido, tipo hidratado, teor
nlco�lico  de 92,80 _^ (92,800 GL). Mormas t�cnicas:  Lote,
2 data de fabricação e validade impressa no frasco; 600
validade mínima de 2 anos e notificação na ANVISn.
Unidade de _ornecimento: _rasco com l litro.
_ _E: Balde em plástico para uso gera_, ergonômico,
possui a1ças largas, com bico direcionador pra
3 auxiliar no esvaziamento, com fundo reforçado e apoio 20
por fora, com alça em metal. Capacidade: de 8,5 a 10
litros. Unidade de Fornecimento: Peça
CESTO DE _IXO:Peça em Plástico Especial, para
_ escritório, sem tampa, capacidade de 15 litros. _5
Dimensâo: 295_ x 230 mm, validade indetenninada.
COPO DES _ TAM_ 20O_: material em plástico, copo
resistente, polipropileno para água 200 ml ''RP", caixa
com 2.500 unidades, qualidade norma ABNT, recicl�vel,
ecologicamente correto.
COPO D_S _ TAM_ 50 _: material em pl�stico,  copo
resistente, polipropileno para água 50 ml, caixa com
5000 unidades, qualidade norma ABMT, reciclável,
ecologicamente correto.
D_SIN _ T _ TE: Produto com poder germicida e bactericida,
essência de ta1co ou lavanda. _rincípio Ativo:
Quaternário de Amônio �  O,50_o ou C_oreto de Dialqui_
7 Amônico -- O,50_o. Mormas técnicas: _ote, data de 290
fabricaç�o  e validade impressa no frasco; validade
mínima de 2 anos e notificaçao na AM VISA. Unidade de
Fornecimento:Galao com 2 litros
DETERG_NTE _IaUIDO - Detergente liquido, galão de 5
litros, com base aquosa, com pH neutro para não agredir
a pele, n�o  alcalino, sem solvente e com tensoativo
biodegradável, indicado para remocão manual intensa de
sujidades orgânicas
em louças, panelas,talheres e limpeza gera1.
ES_ON m DUP _ _ACE: Esponja com base inferior macia,
Manta n�o  tecido, de fibras sint�ticas,  unidas com
resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e
9 aderida a esp wn a de poliuretano com bactericida. 1_O
Dimensões (mm): 110 x 75, Espessura (mm): 20 a 25 Peso
(g/peça): 8 a 9 Cor: nmarelo (esp um a) e verde (fibra)
validade indeterminada
_IMP_OR CONCENT RhD O: Produto para limpeza pesada,
concentrado e perfwnado, rendimento de at�  _00 litros
por gal�o,  diluível, adequado para uso em superfícies
laváveis como revestimentos, pisos e azu_ejos. Princípio
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Ativo: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio. Normas
t�cnicas:  Lote, data de fabricação e validade impressa
no frasco; validade mí_ una de 2 anos e notificaç_o na
nNVISA. Unidade de Fornecimento:gal_o 5 litros.
_ UV A M__RI_I CA T _ O M: fabricado em látex sintética
nittílico, com fonna anatômica, flocadas internamente
para abSOrVer a tranSpiraC_O, COm palma antideSliZante,
com resistência a agentes quimicos, cortes e abras�o
_ _ O _I _ E ZA GE _: Pano Multiuso, perfurado e ma cio.
T ai nho: 60 x 33cm. Materia1: 100_o fibra de viscose com
_2 resina acrílica ou látex _intético, co_ante azul e 50
agente anti-bact�ria_  Unidade de Fornecimento: Racote
com 05 peças.
____ HIGIENICO _ E: hlta aualidade, _olha Dupla,
Branco, Neutro (sem perf um e), Materia1: JO08 fibras
celulósicas Unidade de Fornecimento: caixa om 8 Ro_os de
300m x 10 cm
__ W _ _ _: _a_el tOalhal b_anCO e maCiO, b Obina
(rolo), 100 m por 20 tn. caixa com 8 bobinas
RO_O: _odo plástico, com borracha dupla, largura de
aproximadamente 40 cm, com frisos para segurar o pano.
Cabo telescópico de ap_oximadamente 2 m, encapado com
plástico, e rosca na ponta.
_ O _ _E_ _: sabão g_icerinado, neutro, de ácidos
16 graxos, agente deposita_ e �gua,  com s unidades de 2oog, _5
peso lí _ ido de 1 kg, testado dermatologicamente,
__ONB _ _IQ_I_O: Refil de sabonete líquido pa_a
saboneteira de alavanca, cremoso ou em gel, perf uma do,
adequado para higieniza4_o de mâos e _osto. Unidade de
_ornec _' ento: Refil co_ 800 ml
_CO _ _ 2A: Pano tipo saco, exclusivo para limpeza de
chao. Tamanho: 7l x 54cm (to_er_ncia + - 2 _).
Material: _OO_o al�od�o  alvejado ou algodao cru. Unidade
de _ornecimento: Reça.
mS SO _ CO _: vassoura novica, cerdas macias, corpo
19 em plástico resistente, ideal para l _' ar cantos, possui 25
cerdas anguladas, cabo encapado. D un' ensao 27x26x4 _

2-__c_c__o8T_u__o

2.1 - Qualquer interess_do poderá so_icitar e_clarecimentos,
pro_idências ou i_pugnar a ato convocat�rio  do pre_âo, _ at_ 2 (doia)
_ as utei_ an te_ _ _ ta fi xa da pa_a a ab _rtu_& oficia_ do _ __o.
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2.2 - As __ ugna 4ô__ de_erào abrigatoriamente, _er_ fo _ l__a_a e
e_oat8_ sua_ razô__ por eacrito, devidamente assinadas, contendo CYPJ,
raZ�O  SOC_al e nOme dO repreSentante N e aSSinOU, bem COmo endere40 e
telefone da empresa, e protocolados na c _ _ MuNIc__n_ 0E HoRTo_nNDIn,
respeitado o prazo supra citado.

2.3 - As impuqnacôes serâo respandidas no prazo máximo de l (um) dia, a
contar do seu recebimento, sendo que a resposta será disponibilizada no
''s�te''  da C am^ ara: __. _ ._0.0ov.br

2._ - Os licitantes deve_ão c0nsultar diariamente o site da C _,
para verificacão de inclusâo de adendos e/ou esclarecimentos deste
Edital, especialmente no dia anterior _ sua realizac�o,  sendo de
exclusi_a responsabilidade do interessado a obtenc�o  de adendos e/ou
esclarecimentos, nâo podendo alegar desconhecimento re_ativo _s
informa4ôes deste Edital.

3 - co__có_s _ s R _ RARTrcI_ _ o

3.1 - Roder�o  participar da presente licitacao todos _antos atu_ no
ramO _ertinente aO ObJetO deSta liCita4âO, qUe atenderem a tOdaS aS
exigências contidas neste Edital e em _eus Anexos.

t._ - Náo pode_ão participar da presente 1icitac�o  as interessadas 0e
se encontr em sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que nao
funcionem no País, nem a qu elas que tenham sido declaradas inid_neas
para licitar ou contratar cam a Administracao Pública ou _e estej_
cwnprindo a sancão de su_pensao do direito de licitar e contratar com a
C&nara Municipal de Ho_tolândia ou com o Município de Hortol_ndia.

3.3 - As empresas que desejarem participar do pleito em epígrafe
deverão obrigatoriamente entrega_ ao pregoeiro dois envelopes fechados,
indicando respecti_ am ente '"RRO_OSTA,, e '_DOC _ NT A4 _O,,, contendo na
parte frontal externa o _ do pregáo, nome da empresa, local, data e
hora da reali2a4âo do certame.

3.4 - _icitantes que optarem por enviar seus envelopes via postal (com
AR - Aviso de Recebimento), deverão remetê-los ao endereco constante do
pre_mbu1o deste edital aos cuidados do pregoeiro, sendo unica e
exclusiva resp0nsabilidade d0 interessado a entrega dos envelopes at�  o
pra2o e horária estipulados para a abertura do certame.

3_5 - Em nenhwn& hipótese se__o recebidos enve_opes ap�s  a abertura do
primeiro enve_ope de proposta comercial pelo pregoeiro.
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a - Do c_DENc_ _ NTo E DEc _ _o oB_ _ _R_

_._ - As licitantes deTer�o  se apresentar para credenciamento junto ao
pregoeiro por meio de _ representante. O C_edenciamento do
Representante _egal da _icitante, _e n_o seja Sócio ou Diretor da
Empresa, far-se-á mediante a apresentação da Carta de Credenciamento
(con_o_e modelO _ O II) e/ou instrumento público, com assinatura
reconhecida _ cart�rio,  comprovando os necessários poderes para
fonnular verbalmente lances de p_e4os, firmar declara4_es, de_istir ou
apresentar as raz_es de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos perttnentes ao p_esente cert_e.

4_2 ' Será a_itidO apenaS _ Rep_eSentante _ega_ pOr empreSa, O qUal
deTerá estar _unido de Cédula de Identidade e no caso de Sócio ou
Diretor dever�  anexar cópia do contrato social.

4.3 - A Empresa licitante de __á apresentar dec_ara_âo confo_e _ O
III, dando ciência de _e cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

_._ - ns licitantes que desejarem encaminhar seus enTelopes, _ia postal
com AR, dever_o apresentar a dec_ara4_o acima dentro de wn terceiro
envelope, aos cuidados do pregoeiro, contendo na parte frontal externa
a palavra ''DEC_nRAÇ_O'', o nO do pregao, n0me da empresa, local, data e
ho_a da realização do certame.

_.5 - Todog o_ do _ ento_ relativos ao credenci_ento e i declgr&4�o
a_ _ citado_ _de _r�o  _atar fora dos envg_o0es da "0ro0ogtg co__rcigl,,
_e "do _ ent&_�o  de h_ilita_�o,,.

_.6 - A ausência do credenciado un' portará na imediata exclusao da
licitante da sessâo de lances e a ren_ncia ao direito de manifesta4ao
de inte _ o_içâo de recursos.

5 - DA PRO_OS_A

5.1 - _ propo_ta co _ru al dever�  _er impre_ga, _ papel t _ rado da
__t0_a, _ _ Vi_, CO_ _Y__ pagina_ n _ ra _ e _ ti cada S, 0 a
últ _' data _ e assinad& pelo repre_en tan te l _ al _ _ re_&, _ moeda
corrente nacional, com cla_eza, sem alternativas, emendas, rasura5,
entrelinhas ou no pr6prio fonnulário que inte9ra o presente edital,
devendo constar:
a) nome (identifica4_ot da licitante, endereco, n úm ero de telefone e/ou
_ax, CEP e n _ ero do CN_J;
_
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b) o preço apresentado deverá discriminar as caracteristicas do produto
cotado, que deve estar em confarmidade com as descritas no m exo I
deste edita_, indicando o valor unitário e global, expresso em
algarismos e indicar a marca/bandeira (wna única);

5.2 - n simples participaç�o  neste certame implica:
a) na aceitação de todas as condiçôes estabelecidas neste edital e seus
aneXOSi
b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o
objeto da licitaçao (a exemplo de impostos, taxas, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com
transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega dos
produtos no preço e prazo constantes de sua proposta;
d) que o pra2o de validade da proposta �  de 60 (sessenta) dias, contado
da data estipulada para sua entrega.
e) que, alem dos descontos constantes de sua proposta, se compromete quando
da entrega do objeto, a conceder descontos da tarifa promocional ou qualquer
autra co mb inac_o que implique em reducao de preços dentro do princ_pio de
tratamenta isonômico, estendido para as usu�rios/clientes  com o mesmo perfil
de cons wn o.

6 - Do NcE8 _ NTo _ _ _ _o Dns _RoeosTns E Do _ NTos DE _ r_rT _ o

6.1 - No dia, hora e _ocal designados neste edital/ o pregoeiro
receber�,  em envelopes distintos e devidamente fechados, as propostas
comerciais e os documentos exigidos para habilitac�o.  Os envelopes
dever�o  estar com as seguintes indicaç�es  externas:

EMVELO_E MO 1

''P RO _ O S T A''
RREG_O PRESEYC_nL N0 04/20J3
_Ro_oMENTE (NoME DA EMPREsn)
CnMn _ MUNICJPnL DE HORTOLnNDIA
Data/hor�rio  da abertura: 02/04/l3 às l4:30h

ENVELOPE MO 02

''Doc _ NTA _ o''
PREG_O _RESENC_nL MO 02/20J2
_Ro_omEMTE (MoME D_ EM_REsA)
CÂMA RA MUNICIPA_ DE HORTOLÂNDJA
Data/horário da abertura: 02/04/13 às 14:30h
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6.2 - Ab ertos os envelopes com as propostas, será verificada a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos
no instrwnento convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em
desacordo.
6.3 - Será, ent�o,  selecionada pelo pregoeiro a oferta de menor preço e
as ofertas em valores sucessivos e superiores até l08, re1ativamente à
de menor preço.

6._ - M�o  havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas
no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores ofertas
seguintes às que efetivamente j�  tenham sido por ele selecionadas, até
o máximo de três, quaisquer que sej am os preços oferecidos.

6.5 - hs licitantes se1ecionadas na forma dos itens 6.3. e 6.4. serão
dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
proposta de maior preço.

6.6 - Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem
empatados, ser�  realizado _ sorteio para definir qual das licitantes
registrará primeiro seu lance verbal.

6.7 - Serâo realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se
façam necessárias.

6.8 - Poderá o pregoeiro negociar com as licitantes visando estabelecer
wn intervalo razoáve1 entre os lances ofertados

6.9 - Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o
menor preço no item.

6.10 - n desistência em-apresentar lance verbal, quando convidada pelo
pregoeiro, implicará na excl_são da licitante da etapa de lances
verbais e na manutençâo do ultimo preço apresentado pelo licitante.

6.11 - Após esse ato, ser�  encerrada a etapa competitiva e serâo
ordenadas as propostas, em ordem crescente de valor.

6.12 - O pregoeiro negociará diretamente com o proponente primeiro'
classificado para que seja obtido preço melhor e, ato continuo,
examinar�  sua aceitabilidade, conforme este edital e seus anexos,
decidindo motivadamente a respeito.
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6._3 - Sendo aceitável a oferta, ser�  verificado o atendimento das
condições habilitatórias, somente da licitante que a tiver formulado.

6.1_ - Constatado o atendimento pleno �s  exigências editalícias, a
licitante ser�  declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto para o qual apresentou proposta, ap�s  o transcurso da competente
fase recursal.

6.15 - Se a oferta nâo for aceitável ou se a proponente não atender às
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes, na ordem de c1assificaçâo, até a apuraçao de uma
proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto, para o qual apresentou proposta, após o transcurso
da competente fase'recursal.

6.16 - Da reuniâo _avrar-se-á ata circunstanciada, na qual serao
registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo
pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

7 - Dns MIc Ro E __Q uE Nns _ N sns

7.1 - Por força da _ei Complementar nO J23/06 e do art. 34 da Lei nO
l1.488/07, as microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPRs
e as Cooperativas a estas equiparadas - C00Ps que tenham interesse em
participar deste pregâo deverão observar os procedimentos a seguir
dispostos:
a) as licitantes que se enquadrem na condicao de ME, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restriçao no tocante à docwnentaç�o
relativa à regularidade fiscal, deverâo consignar tal informaçao
expressamente na declarac�o  prevista no item 4.3;
b) no momento da oportuna fase de habilitacâo, caso a licitante
detentora da melhor proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser
apresentada, no respectïvo envelope, toda a documentacao exigida neste
edital, ainda que os docwnen_os pertinentes à regularidade fiscal
apresentem alg_a restricão, bem como alguma espécie de doc_ento que
venha a comprovar sua condicão de microempresa ou empresa de pequeno
porte;
c) como crit�rio  de desempate, será assegurada preferência de
contrataçâo para MEs, EPRs ou COORs, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sej am
iguais ou até 5_o (cinco por cento) superiores �  melhor proposta
classificada.

7.2 - Rara efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate,
proceder-se-á do seguinte modo:

8
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a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oport un idade de
apresentar nova propasta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos ap�s  o
encerramento dos lances, sob pena de preclus�o;
b) a nova proposta de pre4o mencionada na alinea anterior deverá ser
inferior àquela considerada vencedora do certame, situacâo em que a
objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova
proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu pre4o seja aceitável e a
licitante atenda às exigências habilitatórias;
c) não ocorrendo a contratacâo da ME, ERP ou COOP, na fo_a da alínea
anterior, ser�o  convocadas as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na
ordem classificatória, para o exerc_cio do mesmo direito;
_) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EP_s e
COOPs que se encontrem enquadradas no item 7.l., alínea c, ser�
rea_izado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
e) na hip6tese da não-contratacão nos te_os p_evistas no iteaL 7.1.,
al_nea c, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento ac una' somente ser�  aplicado quando a melhor oferta
inicial n�o  tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

8 - DA mB I_I_n cÀò

_.1 - Com relação aos documentos de habilita4ao, as empresas
interessadas em participar deste certame deverão apresentar dentro do
prazo fixado neste Edital, no ENVE_ORE N.' 02, docwnentaçâo de
habilita4�o  a seguir indicada:
a) Certificado de Regu_aridade do FGTS, dentro do pra2o de validade;
b) Certidão de Regularidade perante o _NSS, dentro do prazo de
validade;
__ Certid�o  de regularidade _isca_ e Trabalhista, dentro de prazo de
validade;
_) prova de regularidade com a Fazenda Macional, compreendendo:
Certidâo canjunta, expedida pela Secretaria da Receita _ederal do
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Macional, quanto aos demais
tributos federais e �  Dívida Ativa da Uniao, por elas administrados.
e) prova de regularidade com a _azenda Estadual: Certidâo _e co_rove
regularidade fiscal perante o Estado ou Distrito Federal;
f) prova de regularidade com a _a2enda Municipal: Certid�o  de
regularidade fiscal perante o Municipio fTributos Mobiliários).

8.2 - A habilitaç�o  ao presente pregâo t amb ém poder_ ser demonstrada
atraves do certificado de registro cadastral expedido pela Câmara
M un icipal de Hortolândia ou pela Prefeitura Municipal de Hortolândia,
observado o prazo de validade do certificado e das respectivas

9
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___a,ii_, C Â Nl A RA M U NlCl_A L D E H O RT O L A N DIA
_ ,,..,_,, ____.i0'__ __ 'i_.',9i___,..dg t
.i_ ''__ Fo_ha deinforma No n.O
'',,__ _' _0, _ ''_'
_''. _ 0 ii'.. '''_ / _
-i__. _'h_ __'__ -
- (8)

certidôes; ou ainda pelo SICnF - SISTEMh DE CADAST RnM EMTO UNIFI Ch DO DE
FORNECEDORES desde que especificado neste documento todas os doc1unentos
solicitados neste edital cam a respectiva validade.

8.3 - Ot documentos mencionados acima deverao referir-se exclusivamente
aa estabelecimento licitante (matriz ou filial), _essalvada a hipótese
de centraliza4âo de recolhimento de t_ibutos e contribui_oes, que
dever_ se_ comprovada por documento próprio - e estar vigentes �  época
da sessâo de receb _' ento e abertura.

8._ - Nào ser_o aceitos protocolos refe_entes à solicitaçao feita às
reparti4oes competentes, quanto aos doc um entos acima mencionados, nem
cópias ilegíveis ainda que autenticadas.

8_5 - O p_e90eirO verifiCará, ainda, qUantO �  habilita4âO da liCitante
a declaração da licitante de que nâo possui _ seu _adro de pessoal
empregado com meno5 de 18 (dezoito7 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insal_re e de l6 (de2esseis) anos em qualque_ trabalho, salvo na
condic_o de aprendiz, a partir de l4 (quato_ze) anos, nos termos do
inc. XXXI_I do art. 7' da Constituição Federal de 1988 (_ei n'
9.854/99), confonne mode_o do Anexo _II.

9-_s CiIT_uosD_ _ _ ToEAD__Ch_o

9,1 - mo ju_gamento das propostas se_á considerado o criterio de menor
preco por item, desde que atenda �s  exig_ncias deste edital.

9_2 - O objeto desta licita4ao ser_ adjudicado �(s)  _icitante(st
cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s) vencedora(s) do cert ame.

9.t - Serão desclassificadas as p_opostas que nâo atenderem às
exig_ncias deste edital, b _ como aquelas que apresentarem pre4os
excessivos, ass Jm' considerados aqueles que estiverem acima do pre4o de
mercado, ou manifestam.ente inexequ''íveis, nos te_os do art. 48 da _ei
n' 8.666/93.

10 - DOS _ _ OS _ _NISTRK__VOs

1O•1 - Declarado o vencedor, qua_quer licitante pode_á manifestar
imediata e motivadamente a intencao de _ecorrer, observando-se o rito
previsto no inciso XVIII do art. 40 da _ei nO 10.520/02.

10.2 - O acolhimento do recurso un' portará a invalidacâo apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
lO



___no art_ 7 ea _e_ n Jo_52o/o2, be_como aos_atts_ 86 e 87 d_a_e_ n

_,_-___4_ CÂMA RA MUNICl_ALDE HORTOLANDIA_
_ a ,.6 _ _ _ _ ''_ _' _ _'_d_, __ _ __;, _ _ ____! _
, ^_,_^_'___ '''' ''''' ''' _' _ _e''_ _ ' _
.;_ _ _, FOlha deln O nn a_aO n,O
_. _ _a_ _ '-
, ____. ___ _ro ce sso n O l
\ _ ,..._' _..!''. ,. ,, '
____ _''''';' _
(a)

10.3 - A _alta de ma nifestacâo imediata e motivada da licitante
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicacao do objeto
à vencedora.

_1 - Dn_ __ _ _D _ ES

11.1 - A vencedora do certame _e descwnprir quaisquer das c_áusulas ou
condicões do presente edital, ficará su7eita às penalidades pre_istas
_ '_ '_
8.666/93.
__.2 ' NOS tetmOS dO art_ 87 da _ei nO 8.666/93, pela ineXeCUÇãO tOtal
ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a prévia defesa,
ficará sujeita _s seguintes sancões:
a) advertência;
b) multa de lO_ (de2 por centa) do v_lor do contrato;
_) suspensão tempor�ria  de participacão em licitacâo e _' pedimento de
contratar com este órg�o  promoto_ do certame, por prazo de até 2 (dois)
anOS;
d) declara4ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
n_inistra4âo P_lica em geral, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicâo ou até que seja promovida sua reabi_ita4âo
perante a própria autoridade _e aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a A_inistra4âo pelos
prejuízos resultantes e ap�s  decorrido o prazo da san4âo aplicada com
base na alínea anterior.

_1.3 - Se o valor da multa ou indenizacâo devida nâo for recolhido,
ser�  automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a
contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1_ (_
por cento) ao mês, ou, quando for a caso, cobrado judicialmente.

11._ - np�s  a aplicaça�  de quaisquer das penalidades acima previstat,
realizar-se-á comunicaçâo escri'ta à empresa, e publica4âo no 6rg�o  de
I_rensa O_icial (excluídas as penalidades de advertência e multa de
mora), constando o fundamento legal da pu_icão, informando ainda que o
fato será _egistrado no cadastro correspondente.

12 - Do _n _ N_o E Dn Do_A CÃ o oR _ __

12._ - O pag _ento pelo(s) fornecimento do(s) objeto(s7 1icitado(s),
dar-se-á mediante em ate lO (dez) dias _teis, contados da data do
recebimento da Nota Fiscal/_atura na sede da C _- a_a _ _ icipal de
Hortolândia, _ e deverá ser atestada pelo Setor Competente, para efeito
11



____ _ _ __

_g_-ö-__'- CÂMA RA MUNICliALDE HORTOlANDIA' 0
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\ __ _ _P' ';' _
' (a)

de liberaçao do pagamento, respeitada sempre a Ordem Cronol�gica  de
pagamentos prevista pela Lei _ederal 8666/93, e suas alteracóes
introduzidas atraves das _eis _ederais 8883/9Q, 9648/98 e 9854/99.

_2.2 - Em caso de irregularidade na emissâo dos documentos ftscais, o
prazo de pagamento será contado a partir da regularizacão dos mesmos e
sua reapresenta4âo.

_2.3 - Nenh um pagamento será efetuado �  contratada enquanto pendente de
liquida4ao qualquer obrigacâo financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimpl_ncia, a qua_ poder�  se_ compensada
COm O pagamentO pendente, Sem qUe iSSO 9ere direitO a aCréSC un0' S de
qualquer nature2a.
12._ - As despesas decorrentes da contrata4ao do objeto deste preg_o
correrâo �  conta da dotacào n'. 3.3.90.39 - outros serviços de
terCe_rO, COnSignada nO OrCamentO para O eXerCíCiO dO anO _ CUr5O_

_3-DO W _ D_ _ _ DO O___O

_3._ - _ica estabelecido que os objetas licitados, deverão ser
entregues no prédio da Câmara Municipal de Ho_tol_ndia, no horário das
9h à_ l7h, devendo ser enu'tido termo de recebimento da mercadoria,
quando da entrega da Nota fiscal/fatura.

_4 - Dns Drs_o5rc�Es  _rNAIs

14.1 - Nenh wna indenizaç�o  será devida _s proponentes pela e_aboracáo
e/ou apresentacao de documentacào relativa à p_esente licitac�o.

_&,2 - A presente licitaç�o  _omente poderá vir a ser _evogada por
razões de interesse p 0 1ico decorrentes de fato superveniente
devid_ente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provoca4ào de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

14.t - O pregoeiro, no interesse publico, poderá sanar, relevar
omissões ou erros puramente formais observados na documenta4_o e
proposta, desde que não contrariem a legisla4âo vigente e n�o
comprometam a lisura da licitação, sendo possivel a pro_o4âo de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instru4�o  do
processo.

14__ - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente
5uscitadas, relativas às o_ientacôes contidas no presente preg�o,
_2
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_____6____- CAMARA MUNlCl_AL DE HORTOLANDIA
_ _d,__d _ _ >0 i _ _ _ _d __ _ _ i_ 0 __ =. ?,,i_,.D_.
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_J_ _0_ fOlha de infOfma__O n.O
' _ _e_o '
_\___ g,___;0 6___i Proc_88on.O_/
\.___ !i ,_rJ'',,,
' (a)

poder�o  ser solicitado_ por escrito ao pregoeiro ou no endereco d_
Câmara Municipa1 de Hortolândia, de segunda a sexta-feira, no hor�rio
das 8h às 17h, te1efone Oxx19-3897-9900.

Hoftolâ_dia, __-feir_ l2 de marm de 2ol3

LuisCe_Ba_o
P_GOE_O - Po_na _ nO lO4/lJ
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___5 _ __2ol4

_,./_-o_L'___x, CÂMA RA MUNICliAL DE HORTOLANDIA
' O __ __'iii __ _i'_ 0 _ ______8o, _ _
.d _8 '_ _ ' '' ' i' __ ''___ 7
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, 0 0'__, _ _
....__e ___i_.__', _'''__ P r o c e s s o n .' _ I
_ _._ ___' _ _'_____ i
a)

_ _'O I

_BscRI ÇAo _o oa__o

Rreg_o P_esencial 04/2013

NO IT EM __t _

_ A t mI _ _n: Produto Multiuso, com bico aplicador,
cloro ativo, ação alvejante e desinfetante. Princípio
ntivo: Hipoclorito de Sódio co_ teor de 2,O a 2,5 8.
1 Normas t�cnica_:  _ote, data de fabricaç�o  e validade 1230
impressa no frasco; validade minima de 6 mese_ e
notificacão na AN VISA. Unidade de _ornecimento: Frasco
com _ _itro.
_ COO_ ETI_ICO: Produto líquido, tipo hidratado, teor
Alco6lico de 92,80 _ (92,80' G_). Normas t_cnicas: _ote,
2 data de fabricacão e va_idade impressa no f_a_co; 600
Talidade mínima de 2 anos e n0tifica4âo na ANV_Sh.
Unidade de Fornecimento: _rasco com 1 litro.
8U DE: Balde em pláStiCO _ara USO 9eral, e__OnÔm1'CO,
possui al4as largas, com bico direcionador p_a
3 auxiliar no esva2iamento, com fundo reforçado e apoio 20
por fora, com al4a em metal. Capacidade: de 8,5 a 10
litros. Unidade de Fornecimento: Peca.
C__ _ D_ _I_O:Peca in Pl__tico Especial, pa_a
4 eSC_it�_iO,  Sem t _ a, CapaCidade de 15 litrOS_ 15
Dimensao: 295mm x 230 mm, validade indete_inada.
CO_O D_S _ _A__ 20O__ material em pl�stico,  copo
reSiStente, _Oli_r O_ilenO _ara �gUa  200 ml ''PP'', CaiXa
com 2.500 unidades, qu alidade norma ABNT, reciclável,
eco1ogicamente corieto.
CO_O D__ _ TAM_ 50 _:' _terial _ pl�StiCO,  CORO
resistente, polipropileno para água 50 ml, caixa com
5000 unidades, qualidade no,_a n_NT, reciclável,
eco_ogicamente correto.
D_SIN _ _ ANT E: Produto com poder ge _'cida e bactericida,
ess_ncia de talco ou lavanda. Principio Ativo:
Quaternário de Am ônio = O,50_o ou Cloreto de Dialquil
7 _ ônico �  O,5_. Normas t�cnicas:  _ote, data de 290
fabrica4_o e _alidade impressa no frasco; _alidade
minima de 2 anos e notificacao na NYVISA. Unidade de
Fornec un' ento:Galao com 2 litro_



__11_8o13 t ______&qo35oo5

/___0____, C Â M A RA M U NICIRA L D E H O RT O LA N DIA
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DE_E_G_NTE _IQUIDO - Dete_gente líquido, qalâo de 5
litrOS, COm baSe aqUOSa, COm pH neUt_O para naO agredir
a pele, não alcalino, sem solvente e com tensoativo
biodegrad_vel, indicado para remocâo ma nual intensa de
sujidades orgânicas
em loucas, panelas,talheres e limpeza geral.
_SPONm D UPn _ _: Esponja com base inferior macia,
Manta nâO teCidO, de fibraS Sint�tiCaS,  Unida5 COm
resina a prova d'água, un' pregnada com mine_al abrasivo e
9 aderida a esp um a de poliuretano com bactericida. 1_O
Dimensôes (mm): J10 x 75, Espessura (nm): 20 a 25 Peso
(g/peca): 8 a 9 Cor: Am are_o (esp um a) e verde (fib_a),
Talidade indetenninada
_ _ AD OR CONC_N_ _ O: Produto para limpeza pesada,
concentrado e perfumado, rendimento de at�  100 litros
por galão, diluível, ade qu ado para uso em superfícies
lav_veis como re_estimentos, pisas e _zulej0s. Princípio
ntivo: Dodecil Benzeno _ulfonato de Sódio. Nonnas
técnicas: _ote, data de fabricaç_o e validade tmpressa
na frasco; validade mí_ una de 2 anos e notificaçâo na
ANV_SA. Unidade de _ornecimento:galào 5 litros.
_ UV A NITRI_I Ch T _ YO M: fabricado em látex sintético
nitrílico, com fonna anatômica, _locadas internamente
para absorver a transpira4âo, com palma antidesli2ante,
com resi5tência a agentes quimicos, cortes e abras_o
RmO _____ G_ _: Pano Multiuso, perfurado e macio.
T ai nho: 60 x 33_. _ateria_: 10O_^ fibra de vjscose com
_2 resina acrílica ou látex sintético, cofante azUl e 50
agente anti-bact�rias  Unidade de _ornecimento: _acote
com 05 pecas.
RAPEL H_GIEN_CO G RmD E: Alta aualidade, Folha Dupla,
B_anCO, MeUt_O (Sem pe_f_e)_ _aterial_ lOO_ fibraS
celulósicas Unidade de Fornecimento: caixa om 8 Rolo5 de
300m x lO _ '
_APE_ TO_ m_ Pape_ toa_ha, branco e macio, bobina
(_OlO), _00 m pO_ 20 Cm_ taiXa COm 8 bObinaS
RODO_ rOdO pláStiCO, COm bO_ra Cha dUpla, lar_Ura de
aproximadamente 40 cm, com frisos para segurar o pano.
Cabo telescópico de aprox un' adamente 2 m, encapado com
pl�stico,  e rosca na ponta.
_ A8A O _ P_D_: sab�o  glicerinado, neutro, de ácidos
16 graxos, agente depositar e água, com 5 unidades de 200g, Q5
peso lí_ido de l kg, testad0 dermatologicamente,

l5
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___ _ -u_J Processo n.O _ /
__' ;_ _
(a)

_ _ _iQ_I_O: Refil de sabonete liquido pa_a
saboneteira de alavanca, cremoso ou _ gel, perfumado,
adequado para higienizaçâo de _ os e rosto. Unidade de
Fornec un' ento: Refi_ com 800 ml
SACO _ _ _2A: _ano tipo saco, exclusivo pa_a limpeza de
châo. Tamanho: 71 x 54tn (tole_ância t - 2 cm).
Material: 100_ algod_o alvejado ou algad_o cru. Unidade
de _ornec Jm' ento: Reça.
mS S0 _ C _ ; vassoura noviça, cerdas macia_, co _ o
19 em plásttco _esistente, ideal para limpa_ cantos, possui 25
cerdas anguladas, cabo encapado. Dimens�o  27x26x4 cm

16



_____________l _____ _l, _

___j__ CÂMA RA MUNICl_ALDE HORTOlANDIA
o r __? ,_ ___, _
___ _,____
'v , _ folhadeinforma_áo n.O
_ ___
__ ___ __ Processo n.O _ I
?__ __^_
(a)

_ _O II

cREDENcI AR N_o (MoD__o)

Pelo presente instrumento a empresa
(nome legível), inscrita no CYRJ nO. , com sede
na cidade de , bairro , representada, pelo
Sr. (nome legível)
(profissâo), (estado civil), inscrito o
CRF sob o nO , credencia o Sr.(a)
(nome legível)
(profiss�o),  (estado civil), portador da Cédula de
Identidade n. _, expedida em / / , pelo(a)
(órg�o  expedidor)
(Residência Município-Estado), com
poderes para representá-lo junto à Câmara Municipal de
Hortolândia, na _icitacào modalidade PREGÂO _ 04/20l3, em
especia_ para firmar declaraçôes e atas, apresentar ou desistir
da apresentacâo de lances verbais, negociar os valores propostos,
interpor ou desistir da interposic�o  de recursos e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data

nssinatura do responsável legal

17



________l ___l _

g__o__-_, CÂMA RA MUNlCliALDE HORTOLANDIA
_ O ,_, __ _ ,?,?__ _ _
_'_ ' __x_
J_' _' folha deinforma_âo n.O

\ _0', J? Procett o n.O _ /
_ __4 _ _ >
(a)

_ XO III

DEc _ _ o (MoDE_o)

Pregào Presencial nO: 04/2013
Processo nO: 84/2013

n Empresa , CMP_ MO
, aqui devidamente representada por seu
infra-assinado, em conformidade
com o disposto no art. 40. Inc. V_I, da Lei 10.520/02, DECLA RA
que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos
habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima
indicado.

Declara ta_ém que nao está submetida a nenhuma das penalidades
previstas no artigo 87, incisos JIJ e IV, da Lei Federal de nO
8.666/93, bem como, inexiste processo de recuperaç�o  judicial (e
extrajudicial) ou falência tramitando em face da proponente, nem
outro impedimento superveniente que possa comprometer sua
capacidade técnica e/ou operativa. Caso venha ocorrer, no
decorrer do certame, submetemo-nos a desclassificaçao automática.

Declara, ainda, que a' empresa, em consonância com o mandamento
constituciona_ contido no inciso XXXIIJ, do artigo 70, nêo
concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de
dezoito anos e qualquer trabalho a menores de de2esseis anos
salvo na condiçao de aprendi2.

Local, data

Assinatura do representante legal

18
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/,?_ô_-A__, C Â M A RA M U NICl_A L D E H O RT O L A N DIA_
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_,___ __ d_? Processo n.O _ I
\ \_g _-_ __ ___ __ _-- '/
' (a)

_ _O IV

MO_E_O _RO_OS_A CORRCIU

_NGño _NsENcr_ No o_/2o_3

Mome da empresa proponente:
Endereço
Cidade:
CMPJ:
Telefone/Fax:

NO IT _ E_t

AGUA S AN IT AR IA: Rroduto Multiuso, com bico aplicador,
cloro ativo, ac�o  alvejante e desinfetante. Rrincípio
Ativo: Hipoclorito de S�dio  com teor de 2,O a 2,5 _
1 Yormas técnicas: _ote, data de fabricaçâo e validade 1230
impressa no frasco; validade mínima de 6 meses e
notificaç�o  na AN VISA. Unidade de _ornecimento: Frasco
com 1 litro.
_ C0O_ ETI_ICO: Produto liquido, tipo hidratado, teor
Alcoólico de 92,80 _ (92,800 GL). Mormas t�cnicas:  Lote,
2 data de fabricaçao e validade impressa no frasco; 600
validade mínima de 2 anos e notificaçao na ANVISA.
Unidade de Fornecimento: _rasco com 1 litro.
_ DE: Balde em plástico para uso geral, ergonômico,
possui alças largas, com bico direcionador pra
3 auxiliar no esvaziamento, com fundo reforcado e apoio 20
por fora, com alça em meta1. Capacidade: de 8,5 a 10
litros. Unidade de Fornecimento: Peça.
C_STO DE _IXO:Pe�a  em Pl�stico  Especial, para
4 escritório, sem tampa, capacidade de 15 litros. _5
Dimensão: 295_ x 230 mm, validade indetenninada.
CO_O D_S _ TAVE_ 20O_: material em plástico, copo
resistente, polipropileno para água 200 ml ''PP", caixa
com 2_500 unidades, qualidade norma nBNT, reciclável,
ecologicamente correto.
CO_O DES CAR TA__ 50 _: material em p1ástico, copo
resistente, polipropileno para água 50 ml, caixa com
5000 unidades, qualidade nonna h_MT, recicl�vel,
ecologicamente correto.

l9
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____ö-L-?_', CÂMA RA MUNlCl_ALDE HORTOlANDlA
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_\_'_'_ '_'? _ Pro cess o n.0 _ /
_ _ __ __ _ ' _ _ _
(a)

DESINFETmTE: Produto com poder germicida e bactericida,
essência de talco ou lavanda. Princípio Ativo:
Quaternário de Am ônio = O,5_D ou Cloreto de Dialquil
7 nmônico = O,50_o. Mormas t�cnicas:  Lote, data de 290
fabricaçâo e validade impressa no frasco; validade
mínima de 2 anos e notificação na AMV_SA. Unidade de
_ornecimento:Galão com 2 litros
DETERGE M E _IQUIDO - Detergente liquido, gal�o  de 5
litros, com base aquosa, com pH neutro para nao agredir
a pele, não alcalino, sem solvente e com tensoativo
biodegradável, indicado para remoç�o  manual intensa de
sujidades orgânicas
em loucas, panelas,talheres e limpeza geral.
ESPON m DU_ _ FACE: Esponja com base inferior macia,
Manta n�o  tecido, de fibras sintéticas, unidas com
resina a prova d'�gua,  impregnada com mineral abrasivo e
9 aderida a esp um a de poliuretano com bactericida. 1QO
Dimensôes (mm): 1lO x 75, Espessura (mm): 20 a 25 Reso
(g/peça): 8 a 9 Cor: Amarelo (esp um a) e verde (fibra)
validade indetenninada
_IMR_OR CONC_T RAD O: Produto para limpeza pesada,
concentrado e perf_ado, rendimento de at�  100 litros
por gal�o,  diluível, adequado para uso em superfícies
laváveis como revestimentos, pisos e azulejos. _rincí pio
ntivo: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio. Normas
t�cnicas:  Lote, data de fabricacão e validade im pressa
no frasco; validade mínima de 2 anos e notificaçao na
AN VISn. Unidade de Fornecimento:_a1ão 5 litros
_ _ A NITRI_I CA T _ _O M: fabricado em látex sintético
nitrílico, com forma anatômica, flocadas internamente
para absorver a transpiraç�o,  com palma antideslizante,
com resistência a agentes químicos, cortes e abras�o
R_O _I_E2A GE RU: Pano Mu_tiuso, perfurado e macio.
Tamanho: 60 x 33cm. Material: 100O_ fibra de viscose com
12 resina acrilica ou lát�x  sintético, corante azul e 50
agente anti-bact�rias  Unidade de _ornecimento: Pacote
com 05 peças.
R_E_ HIGIENICO G RAND E: Alta Qualidade, _olha Dupla,
13 BranCOl NeUtrO (Sem Perfume)_ Mater1'al: 100_ fibraS
celulósicas Unidade de Fornecimento: caixa om 8 Rolos de
300m x 10 cm
PA_EL TO_ HhN Papel toalha, branco e macio, bobina
(ro1o), 100 m por 20 cm. caixa com 8 bobinas
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RO_O: rodo plástico, com borracha dupla, 1argura de
aproximadamente 40 cm, com frisos para segurar o pano.
Cabo telescópico de aproximadamente 2 m, encapado com
pl�stico,  e rosca na ponta.
_ O _ ___ RA_ sab�o  g_icerinado, neutro, de ácidos
16 _raxos, agente depositar e �gua,  com 5 unidades de 2oog, _5
peso líquido de l kg, testado dermatologicamente,
S_ONETE _IQUIDO: Refil de sabonete líquido para
saboneteira de alavanca, cremoso ou em gel, perfumado,
adequado para higienizacão de m�os  e rosto. Unidade de
_ornecimento: Refil com 800 ml
SACO _I_E2A: Pano tipo saco, exclusivo para lim pe2a de
chão. Tamanho: 7l x 54cm (tolerância t - 2 cm)
Material: lOO_ algodão alvejado ou algod�o  cru. Unidade
de Fornecimento: Peca.
V_SO _ CO _: vassoura noviça, cerdas macias, cor po
19 em plástico resistente, ideal para limpar cantos, possui 25
cerdas ang_ladas, cabo encapado. Dimensâo 27x26x4cm

V_OR TOT_ DA _ROPOSTA= Rt _ (por extenso _)

D _ec_ar_os 0 e, no 0re4o ofertado -á estào incluso_, além do
1ucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de administracâo, materiais, servicos, encargos
sociais trabalhistas, seguros, fretes, e mb alagens e outros
relacionados com o fornecimento do objeto do Edital e seus
aneXOS
__o __de 0a0 _ ento: a vista em até lO (dez) dias úteis, contados
da data do recebimento da Mota Fiscal/Fatura.
_ra2o de execucao: imediato.
_O 0ra_o de va_idade desia _roRosta é de _60 dias.

de _ de 2012

Assinatura
(com a identificacào de quem assinou por meio de cari_o,
digitacao ou datilografia)

O_s.: Se assinada por p_o _ ador Tir aco_ am a_ _ cor_espondente pro _ a4ao
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Ao
Departamento Jurídico
A/C da Assessoria Jurídica

PROCESSO _ 08Q/13 - co_ _ DE __ERI_ DE _I_E_n.

Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei
8.666/93 e inc. VJ do art. 40 do Ato da Mesa nO 32, de 31 de maio
de 2010, encaminho o presente processo instruído da respectiva
Minuta de Edita_ para exame e aprovacao. Após, retornem-se os
autos para prosseguimento do certame.

H o rt olâ _ dia,_er_a-reira,l2 de m _ço de 2ol3

Luis CésaT Barão
PREGOEIRO - Po__ri_CmH n'l04/l3
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