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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 
 
 

Edital

EDITAL DE LICITAÇÃO

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 – SEMAD

 

TIPO: MENOR PREÇO (POR LOTES)

DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

(Art. 7º, Lei Estadual 17.928/2012)

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ATIVIDADES
REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA SEMAD, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES,
ESPECIFICAÇÕES  E EXIGÊNCIAS DO SESMT/SEMAD E DAS NORMAS REGULADORAS
ESPECÍFICAS.

 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/05/2021, às 09:00 horas

 

________________________________________________________________________________

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

 

O ESTADO DE GOIÁS, através Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 21/2021- publicada no DOE
em 09/02/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na
modalidade Pregão (Eletrônico), tipo Menor Preço (por lotes), DESTINADO A PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Art. 7º, Lei Estadual
17.928/2012), em sessão pública eletrônica a partir das 09 :00 horas (horário de Brasília-DF) do
dia 05/05/2021, através do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA
SEMAD, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES  E EXIGÊNCIAS DO
SESMT/SEMAD E DAS NORMAS REGULADORAS ESPECÍFICAS ., em regime de execução de
empreita por preço unitário, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de
Referência, Anexo I e demais disposições fixadas neste Edital e seus Anexos, relativo ao Processo nº
201900017002224, nos termos da Lei Federal Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 17.928/2012,
Decretos Estaduais nº 9.666/2020 e nº 7.466/2011, Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei
Federal 8.666/1993 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço citado abaixo ou
nos sites www.comprasnet.go.gov.br e www.meioambiente.go.gov.br

 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS-GECG

Rua 82, Nº 400 Palácio Pedro Ludovico Teixeira – 2º andar, Ala Leste – Centro
CEP 74.015-908 – Goiânia - GO

Fone: (62) 3201 5210 (62) 99192-9741
E-mail: licitacao.meioambiente@goias.gov.br

 

William Neves Pinheiro
Pregoeiro

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

 

O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável-SEMAD, localizada na Rua 82, nº. 400 Palácio Pedro Ludovico Teixeira – 2º andar - Ala Leste –
Centro – CEP: 74.015-908 – Goiânia – GO – Fone: (62) 3201-5210 – sítio www.meioambiente.go.gov.br,
inscrita no CNPJ sob o nº 00.638.357/0001-08, representada  por sua Secretária, Dra. ANDRÉA
VULCANIS, brasileira, inscrita na OAB/DF sob o nº 37.330 e no CPF sob o nº. 845.216.009-72, residente
domiciliada nesta capital, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº
21/2021 - publicada no DOE em 09/02/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade Pregão (Eletrônico), tipo Menor Preço (por lotes), DESTINADO A
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Art. 7º,
Lei Estadual 17.928/2012), em sessão pública eletrônica, através do site www.comprasnet.go.gov.br, relativo
ao Processo nº 201900017002224, nos termos da Lei Estadual nº 17.928/2012, Decretos Estaduais nº
9.666/2020 e nº 7.466/2011, Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente,  a Lei Complementar nº
123/2006, a Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie,
bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

 

1 – DO OBJETO

1.1 O presente pregão tem por objeto à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA SEMAD, DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES  E EXIGÊNCIAS DO SESMT/SEMAD E DAS NORMAS

Í

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.semarh.goias.gov.br/
http://www.semarh.goias.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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REGULADORAS ESPECÍFICAS ., de acordo as condições e especificações constantes no Termo de
Referência, Anexo I e demais disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.

1.2 Nenhum item  será adjudicado acima do valor estimado no Termo de Referência (Anexo I), o qual poderá
ser revisto através de impugnação fundamentada nas condições e nos prazos previstos neste edital.

 

2 – DO LOCAL, DATA E HORA

2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no
dia 05/05/2021 a partir das 09:00h, por meio do Sistema Eletrônico de Administração de Compras e Serviços
do Estado de Goiás – SEACS, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as
suas fases.

2.2 Os documentos de habilitação (que permanecerão ocultos até o final da fase de lances) e as Propostas
Comerciais deverão ser encaminhadas de forma eletrônica, através do
site www.comprasnet.go.gov.br., a  proposta contendo o valor unitário da cada item, de acordo com o
Modelo do anexo III, no período compreendido entre as 08:00h do dia 20/04/2021 e as 09:00h do
dia 05/05/2021.

2.3 A fase competitiva (lances) terá início previsto para o dia 05/05/2021 às 09:10 horas, com seu
encerramento por prorrogação automática 2+2 ativado às 09:20 horas deste dia.

2.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.

2.5 Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.

2.6 Os avisos que o Pregoeiro julgar necessários, serão publicados no sistema comprasnet.

 

3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

3.1 Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

3.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis.

3.3 Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a administração procederá
à sua retificação e republicação com devolução dos prazos.

3.4 Os pedidos de esclarecimentos, impugnação ou providências ao Edital deverão ser encaminhados,
exclusivamente, de forma eletrônica, pelo site www.comprasnet.go.gov.br .

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar deste Pregão as empresas:

a) do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos;

b) que atendam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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c) que possuam cadastro obrigatório (certificado de registro cadastral– CRC emitido pelo CADFOR ou por
certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral). O certificado de
registro cadastral deverá estar homologado e válido na data de realização do Pregão. Caso o CRC
apresente “status irregular”, será assegurado a licitante o direito de apresentar, via eletrônica, pelo sistema
comprasnet.go, a documentação atualizada e regular na própria sessão. O licitante vencedor que se valer de
outros cadastros para participar de pregão por meio eletrônico deverá providenciar sua inscrição junto ao
CADFOR, como condição obrigatória para a sua contratação;

d) que, previamente, realizem o credenciamento junto ao ComprasNet.GO.

e) que sejam Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte.

4.2 A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativa da
licitante e subsequente encaminhamento da Proposta Comercial em data e horário previstos neste Edital,
exclusivamente por meio eletrônico, no sistema comprasnet.go.

4.3 Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico www.comprasnet.go.gov.br, o pleno conhecimento e atendimento das exigências de
habilitação previstas no Edital.

4.4 É vedada a participação de empresa:

4.4.1 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

4.4.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório,
estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93.

4.4.3 Que esteja suspensa e/ou impedida de licitar junto ao Cadastro Unificado do Estado –CADFOR.

4.4.4 De acordo com o Art. 9º da Lei 8.666/93, não poderá participar da licitação, direta ou indiretamente:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

IV - Aplica-se o disposto no item 4.4.4. aos membros da Comissão de Licitação, ao pregoeiro e à equipe de
apoio

4.4.5 É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na
licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização,
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

4.4.6 Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou
jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e serviços a estes necessários.

4.5 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas,
sendo que a SEMAD não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

4.6 Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às
microempresas e empresas de pequeno porte, art. 3º, §4º, incisos I a XI, pela Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas em seu artigo
terceiro.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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4.6.1 A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando solicitada, implicará
na abertura de processo administrativo e consequente aplicação das sanções cabíveis.

4.7 Para usufruir dos benefícios estabelecidos no Decreto Estadual nº 7.466/2011, a licitante que se
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal, devendo
apresentar certidão que ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente,
documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas
ao certame licitatório.

4.7.1 O próprio sistema disponibilizará a licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa de
pequeno porte. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará
no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios
estabelecidos na Lei supramencionada.

 

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 O acesso ao credenciamento se dará aos licitantes com cadastro homologado pelo Cadastro Unificado do
Estado – CADFOR da Superintendência de Suprimentos e Logística da SEAD e/ou ao licitante com cadastro
simplificado, caso o licitante pretenda utilizar-se de outros cadastros, em atendimento a Instrução Normativa
nº 04/2011, da SEGPLAN, conforme o texto abaixo:

Art. 10. (…)
§ 3 Em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para
participar do Pregão Eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso
em que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a
apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de “credenciado”.

5.1.1 Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender a todas as
exigências do Cadastro Unificado do Estado - CADFOR da Superintendência Central de Compras
Governamentais e Logística da SEAD até o 5º (quinto) dia útil anterior à data de registro das propostas. A
relação de documentos para cadastramento está disponível no site www.comprasnet.go.gov.br.

5.1.2 Não havendo pendências documentais será emitido o CRC - Certificado de Registro Cadastral pelo
CADFOR, no prazo de 04 (quatro) dias úteis contados do recebimento da documentação.

5.1.3 A simples inscrição do pré-cadastro no sistema Comprasnet.go, não dará direito à licitante de
credenciar-se para participar deste Pregão, em razão do bloqueio inicial da sua senha.

5.1.4 O desbloqueio do login e da senha do fornecedor será realizado após a homologação do cadastro da
licitante.

5.1.5 Conforme Instrução Normativa nº 004/2011 – SEGPLAN, em caso do licitante pretender utilizar-se de
outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão eletrônico, efetuará seu
credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda
a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá
registrado apenas a condição de “credenciado”.

5.1.6 O licitante com status "credenciado" deverá encaminhar todos os documentos de habilitação via
sistema comprasnet e, caso, após a fase da disputa de lances, tenha a melhor oferta, terá os documentos
encaminhados eletronicamente ao CADFOR para homologação do seu cadastro.

5.2 Os interessados que estiverem com o cadastro homologado ou “credenciados” (conforme item 4.1)
deverão credenciar-se pelo site www.comprasnet.go.gov.br, opção “login do FORNECEDOR”, conforme
instruções nele contidas.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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5.3 O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica por meio da atribuição de chave de identificação ou senha
individual.

5.4 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o mesmo
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências;

5.5 O credenciamento do usuário implica sua responsabilidade legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.6 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SEMAD, promotora
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.7 As informações complementares para cadastro e credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones (62)
3201-6625 e 3201-6629 e para operação no sistema Comprasnet.go pelo telefone (62)3201-6515.

5.8 Incumbirá à licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos
(usuário externo) pelo site: http://sei.goias.gov.br/, instruções no site:
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php ou pelos telefones (62) 3201-5723, (62) 3201-5127, e-
mail: sei@goias.gov.br, horário de atendimento das 8h às 12h e das 14h às 18h.

 

6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 Concluída a fase de credenciamento, as licitantes registrarão suas propostas conforme item 2.2. Só será
aceita uma proposta para cada licitante e, ao término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas,
o sistema automaticamente bloqueará o envio de novas propostas.

6.2 As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e hora
estabelecidas neste edital, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo
próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação previstas no
Edital.

6.2.1 O ônus de comprovar a exequibilidade da proposta caberá exclusivamente à licitante, caso solicitado
pelo Pregoeiro.

6.3 A Proposta Comercial deverá ser formulada e enviada, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico,
indicando o preço unitário de cada item. A disputa na fase de lances será feita pelo valor total do lote de
interesse do licitante, e o ônus de comprovação de sua exequibilidade caberá exclusivamente à licitante,
caso solicitado pelo Pregoeiro.

6.3.1 O sistema comprasnet.go possibilita à licitante a exclusão/alteração da proposta dentro do prazo
estipulado no edital para registro de propostas. Ao término desse prazo, definido no item 2.2, não haverá
possibilidade de exclusão/alteração das propostas, as quais serão analisadas conforme definido no edital.

6.3.2 Não serão adjudicados valores maiores que os estimados, tanto para Lote(s) quanto para valores
unitários.

6.4 A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.

6.5 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública do pregão
eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.

6.6 As propostas deverão atender as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

http://sei.goias.gov.br/
mailto:sei@goias.gov.br
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6.7 Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos cabíveis inclusos, bem como os
demais custos diretos e indiretos necessários ao atendimento do Edital e seus anexos. Entretanto, as empresas
enquadradas no regime normal de tributação (empresas não optantes do simples), estabelecidas em Goiás,
deverão registrar a proposta com preços desonerados do ICMS conforme disposições do Art. 6º, Inc. XCI do
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE, que concede isenção de ICMS nas
operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da
Administração Pública Estadual Direta e suas fundações e autarquias, ficando mantido o crédito, observado,
dentre outras coisas, à transferência do valor correspondente ao ICMS ao adquirente mediante a redução do
preço do bem, mercadoria e serviço, devendo a redução ser demonstrada no documento fiscal.

6.7.1 Por determinação da Procuradoria-Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº 001203/2013,
para as empresas estabelecidas em Goiás, isentas do ICMS, conforme item 5.7 acima, as propostas
comerciais, enviadas pelas empresas detentoras das melhores ofertas após a fase de lances, deverão conter,
obrigatoriamente, além do preço normal de mercado dos produtos ou serviços ofertados (valor bruto), o
preço resultante da isenção do ICMS conferida (valor líquido), que deverá ser o preço considerado como
base de julgamento. O valor líquido será aquele registrado no sistema comprasnet.go, como proposta, e será
considerado como base para etapa de lances. O valor bruto (com ICMS) servirá apenas para efeito de análise
do desconto concedido e para que as ordens de fornecimento possam apresentar os dois valores, facilitando a
execução do contrato ou instrumento equivalente.

6.7.2 Para o licitante que não estiver obrigado a promover a desoneração do ICMS, deverá apresentar na
proposta, no campo referente ao valor desonerado, o mesmo valor onerado, porém, com alíquota zero.

6.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer outro título.

6.9 A licitante detentora da melhor oferta, após a fase de lances, deverá enviar, em até 02 hs (duas horas)
Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06 (conforme Anexo IV, se for o caso) e  a
Proposta Comercial, pelo sistema comprasnet, em formato PDF, limitado o tamanho em 10Mb, devendo a
mesma conter, obrigatoriamente:

a) Nome da Empresa, CNPJ, endereço, fone/fax, nº da conta-corrente, Banco, nº da agência, nome do
responsável;

b) Nº do Pregão;

c) Preço em Real, unitário e total com no máximo duas casas decimais, onde deverá estar inclusas todas as
despesas que influam nos custos, tais como: transporte, frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de
qualquer natureza, e os demais custos diretos e indiretos. O preço apresentado deverá ser aquele resultante da
fase de lances e/ou negociação com o Pregoeiro;

d) Objeto ofertado, consoante exigências editalícias indicando a marca e modelo, quando for o caso e com a
quantidade licitada;

e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste Pregão Eletrônico.
Caso não apresente prazo de validade será este considerado;

f) Data e assinatura do responsável;

g) Valores readequados ao valor ofertado e registrado como de melhor lance.

h) Apresentar, caso seja necessário, Procuração Particular com firma reconhecida ou Procuração Pública, em
nome do representante legal, outorgando poderes para formular ofertas, lances de preços, assumir
obrigações, financeiras, e praticar todos os demais atos pertinentes a este certame em nome da Licitante.

i) cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração do documento pessoal do sócio
ou representante legal da licitante;
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j) a indicação da marca ofertada para cada item licitado;

 

7 – DA SESSÃO DO PREGÃO

7.1 O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital.

7.2 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;

7.3 O Pregoeiro realizará a análise preliminar das propostas registradas conforme item 6.3 acima.

7.3.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

7.3.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.3 Em seguida, no horário marcado será dado início à fase de lances através do sistema eletrônico,
observada as regras de aceitação dos mesmos. Todos os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.

7.4 Durante o transcurso da sessão pública eletrônica os licitantes serão informados, em tempo real, as
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado
pelas licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.5 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo valor  total do lote, observando o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.

7.5.1 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema,
obedecendo ao valor mínimo exigido entre os lances que, neste certame, é de R$ 1,00 (um real).

7.5.2 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente
apresentados pela mesma licitante.

7.6 Não serão aceitos, para o mesmo lote, 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.

7.7 Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para efeito da
classificação final.

7.8 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico permanecerá acessível às licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, quando possível, dará
continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes.

7.9 A etapa de envio de lances na sessão pública adotará o modo de disputa aberto e  durará 10 (dez) minutos
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
(dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.9.1 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 7.9, será de 2 (dois) minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
quando se tratar de lances intermediários.

7.9.2 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 7.9 e 7.9.1, a sessão pública será
encerrada automaticamente.
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7.9.3 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item
7.9.1, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances
em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto 9.666/2020,
mediante justificativa e art. 32, § 3º, do Decreto Federal nº 10.024/2019.

7.10 Após encerradas as operações referidas no item acima, o sistema ficará impedido de receber novos
lances.

7.11 O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente, ofertando uma contra-proposta, para que
seja obtido preço melhor.

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 O critério de julgamento é baseado no menor preço.

8.2 Considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e
seus Anexos, ofertar o menor preço, após a fase de lances e for devidamente habilitada após apreciação da
documentação.

8.3 Declarado o encerramento da etapa competitiva, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira
oferta classificada, quanto ao objeto e valor e negociará com o licitante, efetuando uma contraproposta.

8.4 Caso não se realizem lances será verificada a conformidade da proposta de menor preço com as
exigências do Edital.

8.5 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, poderá ela ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a
obter preço melhor.

8.6 Sendo aceitável a oferta de menor preço, o pregoeiro analisará a documentação de habilitação enviada
através do sistema comprasnet, em formato PDF, limitado o tamanho em 10mb por arquivo.

8.6.1 A verificação da situação de regularidade do Licitante pela Equipe de Apoio do certame, nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, as quais constituem-se meio legal de prova. Tal
verificação tem finalidade complementar de constatação e não substitui a sua obrigação de envio completo
de toda a documentação de habilitação.

8.6.2 A licitante que, na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, tenha sido declarada
detentora da melhor oferta por utilização do benefício previsto na Lei Complementar nº 123, deverá
encaminhar junto a proposta, após a fase de lances, prova de enquadramento da referida condição conforme
definido no inciso I do artigo 10 do Decreto Estadual nº 7.466/2011. Será aceito para este fim certidão que
ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita
Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo
ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

8.7 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora.

8.8 Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, salvo na situação
prevista no item 9.7, o pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes (Art. 20-A Lei
17.928/12). 

8.9 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;

b Apresentarem preços irrisórios, simbólicos ou abusivos, ou seja, as que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis ou superiores ao preço de mercado, de conformidade, subsidiariamente com os
Arts.43, inciso IV, 44, parágrafo 3º e 48, incisos I e II da Lei 8.666/93;
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c) Apresentarem propostas alternativas tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem baseada
nas propostas das demais licitantes;

8.10 Caso ocorrer desclassificação ou inabilitação por responsabilidade exclusiva da licitante, a mesma
poderá sofrer as sanções previstas neste edital.

8.11 Da sessão pública do Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta
no site www.comprasnet.go.gov.br.

8.12 Havendo empate, no caso de todas licitantes desistirem da fase de lances e se negarem a negociar com o
Pregoeiro, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios:

1º) As disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

2º) a ordem de preferência elencada, sucessivamente, no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; e,

3º) sorteio, pelo sistema eletrônico, nos termos do § único do Art. 37 do decreto Estadual 9.666/2020.

 

9 – DA HABILITAÇÃO

9.1 A habilitação da licitante detentora da melhor oferta será verificada ao final da etapa de lances.

9.2 A licitante detentora da melhor oferta, deverá atender, obrigatoriamente, às seguintes exigências, sob
pena de inabilitação:

a) Encaminhar pelo sistema comprasnet, em até 02 (duas) horas , em formato PDF, limitado o tamanho em
10mb por arquivo, a documentação de habilitação para as exigências não contempladas no cadastro
obrigatório. Os documentos cuja regularidade deverá ser comprovada por meio de cadastro obrigatório
(certificado de registro cadastral emitido pelo CADFOR ou por certificado de registro cadastral que atenda
aos requisitos previstos na legislação geral) estão elencados no Anexo II deste Edital e dizem respeito à
habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira. O Certificado de Registro
Cadastral – CRC, emitido pelo Cadastro Unificado do Estado – CADFOR da Superintendência de
Suprimentos e Logística da SEAD, poderá ser impresso pelo Pregoeiro para averiguação da conformidade
exigida. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado a licitante o direito de apresentar,
via sistema, a documentação atualizada e regular na própria sessão. O licitante vencedor que se valer de
outros cadastros para participar de pregão por meio eletrônico deverá providenciar sua inscrição junto ao
CADFOR, como condição obrigatória para a sua contratação.

b) Apresentar DECLARAÇÃO (Anexo V) de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, e
ainda que tem ciência de todas as cláusulas deste Edital;

c) Apresentar DECLARAÇÃO (Anexo VI), junto as demais documentações, declarando que atende
plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7o da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso
XIII do Artigo 12 do Decreto Estadual nº 7.468/2011, atestando que não possui em seu quadro, funcionários
menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não possui nenhum
funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

d) Apenas para as certidões cujo órgão emitente não houver consignado expressamente o prazo de validade,
considerar-se-á vencidas quando emitidas em prazo superior a 60 (sessenta) dias;

e) Certidão de Negativa de Suspensão e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administração
Pública, emitida pelo Sistema COMPRASNET.GO, nos termos do art. 5º, §4º, Decreto nº 7.425, de 16 de
agosto de 2011;

f) Apresentar documentos de identificação do representante legal da empresa;

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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g)  Comprovação de qualificação técnica através de atestado de capacidade técnica (art. 30 da Lei nº
8.666/1993).

9.3 Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o
site correspondente.

9.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.

9.5 Se a documentação de habilitação não atender às exigências deste Edital, o Pregoeiro considerará a
licitante inabilitada, estando a licitante sujeita às penalidades cabíveis.

9.5.1 No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em  ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

9.5.2 A existência de registro no CADIN estadual constituirá impedimento à contratação do licitante, nos
termos o art. 6º, I e § 1º da Lei Estadual nº 19.754/2017.

9.5.3 Todos os documentos enviados, deverão ser rubricados e numerados as suas folhas, pelo representante
legal da empresa, dessa forma, havendo segurança dos licitantes e do pregoeiro acerca de eventuais perdas
ou extravio.

9.6 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Artigo 5º da Lei Estadual nº
17.928/2012, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração.

9.6.1 O tratamento favorecido previsto no item 9.7 somente será concedido se as microempresas e empresas
de pequeno porte apresentarem no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha
alguma restrição.

9.6.2 O motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado pelo Pregoeiro em ata, com a indicação do
documento necessário para comprovar a regularização.

9.6.3 A não-regularização da documentação no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.

 

10 – DOS RECURSOS

10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 10 (dez) minutos, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, hipótese adstrita ao pregão eletrônico.

10.2  As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias e em local próprio no sistema
eletrônico.

10.3 Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejar, apresentar suas contrarrazões no prazo de 3
(três) dias, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.4 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na
decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
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10.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem
enviados pelo chat, e-mail, correios ou entregue pessoalmente.

10.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

10.7 A decisão do recurso será postada no site www.comprasnet.go.gov.br .

 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora. Decididos os
recursos, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto da licitação;

11.2 A homologação da presente licitação compete ao Secretário(a) de Estado da SEMAD ou a pessoa cuja
esta competência tenha sido delegada.

 

12 – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

12.1 Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada por contato telefônico ou e-mail para, no
prazo de 10 (dez) dias a partir da notificação, retirar a Nota de Empenho, em substituição ao Contrato.

12.2 A recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a às penalidades previstas na lei n. 8.666/1993, art 73, exceção feita às licitantes que se negarem a
aceitar a contratação, fora da validade de suas propostas.

12.3 A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que
estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

12.3.1 Reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
da Lei Federal nº 8.666/93.

12.4 As exigências do fornecimento, as quantidades, os prazos, bem como as demais condições constam no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

12.5 Caberá à CONTRATANTE indicar o gestor do contrato, que deverá observar as disposições do Art. 67
da Lei Federal nº 8.666/93.

12.5.1 A Contratada deverá nomear preposto para representa-la na execução dos serviços, na forma do art.
68 da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.6 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as condições de
habilitação.

a) Se o licitante vencedor não celebrar o contrato ou não apresentar situação regular, é facultado à
Administração examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação,
procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital.

b) Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada, deverá a
Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente.

12.7 A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões, nos
termos do parágrafo 1º do art. 65 da lei Federal nº 8.666/1993.

12.8 - No ato da entrega, não será permitida a substituição da marca do produto adjudicado. Com exceção de
fato superveniente, não imputável à Contratada, e autorizada por esta Pasta, quanto à inviabilidade de
fornecer o objeto na marca inicialmente cotada, observando os seguintes requisitos:

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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12.8.1 - A Contratada deverá apresentar justificativa para a substituição da marca indicada na proposta,
assim como a indicação da nova marca e modelo do produto;

12.8.2 - Sendo a justificativa plausível, a nova marca e modelo serão analisados, a fim de verificar se atende
às exigências técnicas formuladas no Anexo I – Termo de Referência;

12.8.3 - A nova marca ofertada deverá ser de qualidade igual ou superior à inicialmente cotada, de forma a
atender todos os requisitos que foram solicitados no Anexo I – Termo de Referência.

12.8.4 - Caso falte alguns dos requisitos descritos anteriormente, a Administração não poderá aceitar a
referida substituição, sob pena de rescisão contratual, conforme art. 78, I, da Lei Federal nº 8.666/93,
e eventual penalidade, conforme art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.9 - Como condição para contratação, na forma do Acórdão n. 2688/2019 - Plenário TCE,  os bancos de
dados CEIS e CNEP serão consultados, assim como a certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Atos de Improbidade Administrativa – CNJ, da empresa melhor classificada.

12.10 - Como condição para contratação, deverá apresentar  Prova de regularidade perante o Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN Estadual, nos termos do
art. 6º, inciso I, da Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017;

12.11 - Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que
a CONTRATADA:

a) Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades contratadas com a
qualidade mínima exigida;

b) Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade
inferior à demandada;

 

13 – DO PAGAMENTO, DO FATURAMENTO E DO REAJUSTE

13.1 Homologada a licitação, será emitida Nota de Empenho a favor da Adjudicatária, que deverá
protocolizar, perante a SEMAD, na GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO a Nota Fiscal/Fatura para ser
atestada pelo gestor do contrato.

13.2 Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei Federal nº 8.666/1993;

13.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a protocolização e atesto da Nota
Fiscal/Fatura. Em atenção ao disposto no Art. 4º da Lei nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014, o
pagamento será efetivado por meio de crédito em conta-corrente do favorecido aberta exclusivamente
em Instituição Bancária contratada para centralizar movimentação financeira dos Órgãos da
Administração Direta (Caixa Econômica Federal).

13.4 Para efetivação do pagamento, a regularidade fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis ou
por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, e outros documentos que possam ser considerados
pertinentes pelo setor responsável pelo pagamento da SEMAD, devendo a CONTRATADA manter todas as
condições de habilitação exigidas pela Lei.

13.5 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento estipulado no item 12.3, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
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13.6 Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para o
mesmo, a CONTRATADA fará jus a compensação financeira devida, desde a data limite fixada para
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no
pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

 

14 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da Dotação Orçamentária nº
2021.21.53.04.122.4200.4243.03, Natureza de despesa 3.3.90.30.21, Fonte 162.

 

15 – DAS PENALIDADES

15.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados
poderão ser aplicadas, a critério da SEMAD, as seguintes penalidades, conforme disposto nos arts. 86 a 88 da
Lei n° 8.666/93, bem como arts. 77 a 83 da Lei Estadual nº 17.928/12:

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou
instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, declarar informações falsas, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com a Administração e será descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das demais cominações
legais;

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento
equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora, graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de
empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por dia subsequente
ao trigésimo.

c) Advertência;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a
SEMAD;

f) As sanções previstas nas alíneas a), c), d) e e) poderão ser aplicadas junto a da alínea b).
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15.2 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada direito ao contraditório e a ampla
defesa. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela SEMAD ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

16 - DA CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

16.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimentos congênere, serão submetidas à tentativa
de conciliação ou mediação no âmbito da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL(CCMA), na forma da Lei n. 9.307, de
23 de setembro de 1996, e da Lei Complementar Estadual n. 144, de 24 de julho de 2018.

16.2 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, acaso não puderem
ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à
arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de
24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os
poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para
julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.”

16.3 Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA). 
a) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa
e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre
em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da
Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu
Regimento Interno, onde cabível. 
b) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
c) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa. 
d) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico
ao mérito do litígio. 
e) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno)
da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de
2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de
janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes. 
f) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-
Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. 
g) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a
execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser
imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à
arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.”

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não serão
aceitas alegações de desconhecimento.

17.2 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante. ato escrito e fundamentado, conforme determinação do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993.

17.2.1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/1993. Por sua vez, em caso de
revogação, há possibilidade de indenizar por perdas e danos, desde que devidamente comprovados os
prejuízos efetivos que tenha tido em razão da antecipação de providências realizadas em função da
classificação (1º lugar).

17.2.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, neste caso, ressalvado o disposto no
parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº 8.666/93.

17.2.3 A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, inabilitar o licitante,
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-financeiro e regularidade fiscal do
licitante. Neste caso, o(a) Pregoeiro(a) deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitante,
nos termos do art. 20-A, da lei Estadual nº 17.928/2012.

17.3 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

17.4 Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, considerando-se os dias consecutivos, exceto quando houver disposição em contrário. Somente
se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente regular e integral na SEMAD.

17.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e segurança da
contratação.

17.6 A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões, nos
termos do § 1º do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

17.7 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do
site www.comprasnet.go.gov.br ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-los para obtenção das
informações prestadas pelo Pregoeiro.

17.8 Caberá também à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

17.9 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto
constante no site www.comprasnet.go.gov.br e nota de empenho, prevalecerá, sempre, a descrição deste
Edital.

17.10 Em qualquer fase da licitação, o Pregoeiro poderá promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, bem como sanear os erros de pequena relevância, mediante ato
devidamente motivado.

17.11 A Contratada deverá providenciar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, o acesso para Assinatura
Digital de Documentos e Processos (usuário externo), no Sistema Eletrônico de Informações-SEI do
Estado de Goiás, conforme instruções contidas no site: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php).

17.12 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital elege-se como foro competente o de Goiânia –
GO, com exclusão de qualquer outro.

 

18 – DOS ANEXOS

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante:

ANEXO I – Termo de Referência

ANEXO II – Relação de Documentos que poderão ser substituídos pela apresentação do Certificado de
Registro Cadastral – CRC

ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06

ANEXO V – Modelo de Declaração dos Fatos Impeditivos e Ciência das Cláusulas do Edital

ANEXO VI – Modelo de Declaração Que Não Emprega Menor (art. 7º, XXXIII, CF/88 c/c art. 27, V, Lei
8.666/93)

ANEXO VII - Compromisso Arbitral

 

Goiânia, 19 de abril de 2021

William Neves Pinheiro
Pregoeiro

 

 

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO : Constitui o presente Termo de Referência sobre aquisição de Equipamento de
Proteção Individual para as atividades realizadas pelos servidores da SEMAD, de acordo com as condições,
especificações  e exigências do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho - SESMT/SEMAD e da Norma reguladora NR,  em cumprimento do Termo de Reconhecimento,
Responsabilidade e Compromisso de ajustamento de Conduta da 68º Promotoria de Justiça da Capital,
promotoria de saúde do trabalhador do Ministério Público do Estado de Goias.  

 

2. JUSTIFICATIVA: Os equipamentos de proteção ora solicitados, fazem parte da rotina de trabalho
(interna e externa) das equipes de monitoramento e de controle ambiental desta Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, que compõem parte obrigatória dos equipamentos de
segurança individuais, necessários a cada servidor na prestação dos serviços. A aquisição dos equipamentos
faz-se necessária para resguardar a integridade física dos servidores dando assim maior segurança e
tranquilidade na prestação de seu labor . Maiores esclarecimentos e valores estimados conforme constam no
item 3.

 

3.ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETOS E VALORES ESTIMADOS 

3.1 Os itens presentes neste processo aquisitivo serão adjudicados por lote de natureza semelhante, reunidos
de acordo com os ramos de fornecimento usualmente encontrados no mercado, por lote de 01 a 07, visando
cumprir o Princípio da Economicidade em exarado no Art. 70 da onstituição Federal de 1988, e o disposto
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no Artigo 23, § 1º da Lei 8.66/1993, obtendo assim o menor custo possível para a Administração Pública,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes e buscando a padronização de itens
semelhantes (Súmula 247-TCU).

3.2 Isto posto, visando uma boa gestão do almoxarifado da SEMAD e para que todos os produtos sejam
entregues dispondo da capacidade de execução de cada fornecedor, garantindo que todos os itens sejam
fornecidos com a mesma qualidade e prazo de entrega, justifica-se a adjudicação por lote.

3.3 Fica por liberalidade da Administração Pública, caso seja necessário a exigência de apresentação de
amostras pelo licitante classificado em 1º lugar para análise (Artigo 43, incisos IV e V da Lei 8.666/93).

3.4 O prazo para entrega de amostra será de 5(cinco) dias úteis na sede da SEMAD no Setor Leste
Universitário em Goiânia-Goiás

Item

 

  Especificação/Descrição completa
do "EPI"

 

Unidade Quantidade Numeração
Valor
Unitário
Médio 

Valor
Total
Médio 

LOTE 1

1

Bota Confeccionada em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio
(26cm) (Similar Vulcaflex). Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego –MTE.  

Par 1 45 R$
28,17 R$ 28,17

2

Botac confeccionada em PVC
injetado na cor preta, forrada em
nylon texturizado, cano médio
(26cm) (Similar Vulcaflex). Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 2 36 R$
28,17 R$ 56,34

3

Bota confeccionada em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio (26cm)
(Similar Vulcaflex). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Par 1 37 R$
28,17

R$ 28,17   
                  

4 Bota confeccionada em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio (26cm)
(Similar Vulcaflex). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo

Par 10 38 R$
28,17

R$ 281,70

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/Objeto-divis%C3%ADvel.-Adjudica%C3%A7%C3%A3o-por-item.-S%C3%BAmula-TCU-247.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

5

Bota confeccionada em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio (26cm)
(Similar Vulcaflex). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Par 10 39 R$
28,17 R$ 281,70

6

Bota confeccionada em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio (26cm)
(Similar Vulcaflex). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Par 10 40 R$
28,17 R$ 281,70

7

Bota confeccioanda em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio (26cm)
(Similar Vulcaflex). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Par 10 41 R$
28,17 R$ 281,70

8

Bota confeccioanda em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio (26cm)
(Similar Vulcaflex). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Par 5 42 R$
28,17 R$ 140,85

9

Bota confeccioanda em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio (26cm)
(Similar Vulcaflex). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Par 4 43 R$
28,17 R$ 112,68

10

Bota confeccioanda em PVC injetado
na cor preta, forrada em nylon
texturizado, cano médio (26cm)
(Similar Vulcaflex). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Par 1 44 R$
28,17 R$ 28,17
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  TOTAL LOTE 1 R$ 
281,70

R$
1.521,18

LOTE 2

01

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo, na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 2 34 R$
86,83 R$ 173,66

02

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 4 35 R$
86,83 R$ 347,32

03

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 10 36 R$
86,83 R$ 868,30

04 Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com

Par 50 37 R$
86,83

R$
4.341,50
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biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

05

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 70 38 R$
86,83

R$
6.078,10

06

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 60 39 R$
86,83

R$
5.209,80

07

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 70 40 R$
86,83

R$
6.078,10

08 Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao

Par 50 41 R$
86,83

R$
4.341,50
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cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

09

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 40 42 R$
86,83

R$
3.473,20

10

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 15 43 R$
86,83

R$
1.302,45

11

Botina com fechamento em amarrar,
confeccionado em couro curtido ao
cromo,na cor preta, palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, com
biqueira de conformação, solado de
poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, com sistema
de absorção de energia no salto e
resistente ao óleo combustível. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 6 44 R$
86,83 R$ 520,98
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  TOTAL LOTE  2 R$ 
955,13

R$
32.734,91

LOTE 3

01

CARTUCHO 214 ABEK1 GA/VAP
ORG/AMON BLS, Proteção contra
vapores orgânicos até 1.000 ppm e
gases ácidos até 10 ppm de cloro e 50
ppm de ácido clorídrico ou dióxido de
enxofre em atmosfera com no mínimo
de 19,5% de oxigênio.

Unidade 1 único R$
56,83 R$ 56,83

02

CARTUCHO 6006 Para
Respirador 6200 (Similar 3M),
indicado para proteção respiratória
contra vapores orgânicos, gases
ácidos, amônia, metilamina e
formaldeído, deve ser utilizado com
Respiradores Faciais Inteiras.

Unidade 8 único R$
63,17 R$ 505,36

03

Mácara descartável, Azul, VO 9-2,
Com válvula CAMPER. Respirador
purificador de ar, tipo peça semifacial
filtrante para partículas, com formato
tipo concha, tamanho regular, solda
térmica em seu perímetro,
apresentando face interna na cor
branca e face externa em uma das
seguintes cores: azul, verde ou
branca. O respirador possui o meio
filtrante composto por camadas de
microfibras sintéticas tratadas
eletrostaticamente. Nas laterais da
peça existem quatro grampos
metálicos, dois de cada lado, por onde
passam as pontas de dois tirantes
elásticos brancos. A parte superior
interna do respirador possui uma tira
de espuma cinza e a parte superior
externa, uma tira de material metálico
moldável. O respirador possui, em
sua parte central, um dispositivo
plástico branco com formato
retangular, dotado internamente de
uma válvula de exalação. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE

Unidade 60 único R$ 3,38 R$ 202,80

04 RESPIRADOR FACIAL INTEIRA
5600 (similarBLS). Respirador

1 Unidade único R$
1.088,33

R$
1.088,33
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purificador de ar tipo peça facial
inteira, com corpo moldado em
silicone cinza, com tonalidades
diferentes de acordo com o tamanho
(cinza claro, cinza e cinza escuro para
os tamanhos pequeno, médio e
grande, respectivamente). A peça
facial possui um visor constituído de
material rígido transparente, fixado ao
corpo da mesma através de encaixe
específico e de um aro confeccionado
em material plástico cinza, preso por
dois parafusos. O visor é constituído
de duas partes: uma parte superior
lisa e uma parte inferior, que
apresenta duas aberturas em suas
laterais, utilizadas para o encaixe de
dois suportes de material plástico
rígido, dotados, em sua parte
dianteira, de um encaixe tipo baioneta
de um anel de borracha, onde são
fixados os filtros químicos,
combinados e para partículas com
encaixe tipo baioneta ou a base de
fixação para utilização dos filtros para
partículas planos. Na parte traseira de
cada um dos suportes, encontra-se
fixada uma válvula de inalação. Em
outra abertura, localizada na parte
centro inferior do visor, existe um
dispositivo confeccionado em
material plástico rígido cinza, que
serve de suporte para válvula de
exalação e que possui uma cobertura.
Na parte traseira do dispositivo,
encaixa-se uma mascarilha,
confeccionada em elastômero
sintético na cor cinza, dotada de duas
válvulas de inalação. A peça facial
possui um tirante de cabeça com
quatro pontos de fixação, preso às
bordas das mesmas por meio de
fivelas com ajuste rápido.
Opcionalmente, pode ser fixada uma
armação específica dentro da peça
facial, para uso de lentes corretivas de
óculos convencionais. O respirador é
utilizado com os seguintes filtros: 1-
Filtros químicos classe 1; 2 - Filtros
para partículas; 3 - Filtros
combinados (químico classe 1 e para
partículas classe P2); 4 - Filtros
combinados (químico classe 1 e para
partículas classe P3). Com certificado
de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.
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  TOTAL LOTE  3 R$ 
1.211,71

R$ 
1.853,32

LOTE 4

01

CALÇA BRIN CINZA, Reflexivo,
XG , confeccionada com tecido 100%
algodão, retardante à chamas com
alteração nanomolecular; armação em
sarja 3/1; gramatura entre 260 (-5%)
g/cm2 a 276 (+5%) g/cm2; 39
(mínimo) fios de urdume por
centímetro; 17,7 (mínimo) fios de
trama por centímetro; com cós
postiço, com 7 passantes, e botão tipo
massa caseado no sentido horizontal;
a braguilha deve ser forrada com o
mesmo tecido da calça, com
fechamento em ziper de boa
qualidade; possuir 3 bolsos frontais
embutidos, sendo 2 “Tipo
Americano” e 1 para guardar moedas;
possuir 2 bolsos traseiros chapados; o
produto não deverá encolher ou ficar
retorcido após sucessivas lavagens;
deverá receber limpeza de fios e
linhas excedentes das costuras; as
bordas aparentes deverão ser
revestidas por costura dupla; as
costuras não poderão apresentar
descontinuidades e/ou desvios, bem
como devem ser planas, a fim de
evitar enrugamentos no decorrer do
uso e das lavagens; o produto não
deverá apresentar desfiamento do
tecido ou esgarçamento nas costuras;
as bordas do tecido devem ser
overlocadas de modo a obter-se um
artigo de superior qualidade e ótimo
aspecto visual; travetes para reforçar
os cantos dos bolsos e acabamento
final da vista; fechamento lateral e
entrepernas devem ser em máquina de
costura dupla paralelas.

Unidade 270 XG R$
114,67

R$
30.960,90

02 CAMISA, XG,  confeccionada com
tecido 100% algodão, retardante à
chamas com alteração nanomolecular;
armação em sarja 2/1; gramatura
entre 206 (-5%) g/cm2 a 213 (+5%)
g/cm2; 39 (mínimo) fios de urdume
por centímetro; 17,7 (mínimo) fios de
trama por centímetro; possuir mangas
compridas, terminadas em punhos

Unidade 270 XG R$
132,00

R$
35.640,00
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simples, dotados de casas e botões
para fechamento; gola social;
fechamento com 7 botões tipo massa,
caseado no sentido vertical; 2 bolsos
frontais fechados por aba; o produto
não deverá encolher ou ficar retorcido
após sucessivas lavagens; deverá
receber limpeza de fios e linhas
excedentes das costuras; as bordas
aparentes deverão ser revestidas por
costura dupla; as costuras não
poderão apresentar descontinuidades
e/ou desvios, bem como devem ser
planas, a fim de evitar enrugamentos
no decorrer do uso e das lavagens; o
produto não deverá apresentar
desfiamento do tecido ou
esgarçamento nas costuras; as bordas
do tecido devem ser overlocadas de
modo a obter-se um artigo de superior
qualidade e ótimo aspecto visual;
travetes para reforçar os cantos dos
bolsos e acabamentos das costuras;
bordas da gola, fechamento lateral,
pregueados de mangas e pala devem
ser em máquina de costura dupla
paralelas; marcas, simbolos logotipos
através de processo serigráfico ou
bordados diretamente no tecido..

  TOTAL LOTE 4 R$ 
246,67

R$
66.600,90

LOTE 5

01

CAPA PVC AMARELA G, com aba
frontal, Confeccionado em material
polietileno injetado, com três
nervuras, possui uma calha
semicircular, com suspensão
(carneira) plástica injetada com
polietileno de baixa densidade fixa ao
casco através de seis pontos de
encaixe com regulagem por dentes,
com aparador de suor de TNT e
espuma na parte frontal. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Unidade 17 G R$
14,17 R$ 240,89

02 CAPACETE SEM ABA,
CLASSE B AZUL, C.
NYLON, Injetado em polipropileno

Unidade 1 único R$
140,33

R$ 140,33
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de alto impacto e com tratamento UV,
classe B, tipo III (sem aba), com
carneira e coroa unificadas e com
regulagem por catraca, jugular de 3
pontos, cores branco, azul, amarelo e
vermelho. Com certificado de
aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

03

CAPUZ BALAC ARAM CA. 300
GR, confeccionado em malha de
fibra de meta-aramida de 300 gr/m²;
com abas longas; com reforço do
próprio material costurado e com
bainha na parte inferior; abertura
parcial para olhos, que pode ser
utilizada como total.

Unidade 40 GR R$
95,67

R$
3.826,80

04

CINTO PQD 5 ARG.
RG.TT/PR.LOMB. (smilar
MULT2012A), Integrado com
cinturão abdominal, confeccionado
em fita de poliéster azul escuro e
verde turquesa com 45mm de largura
e fita de poliéster preta com 25mm de
largura. O modelo possui 01 ponto
dorsal e 01 ponto peitoral em aço
inox para retenção contra queda, 02
pontos laterais iguais em aço inox
para posicionamento, 06 passadores
de plástico com clip de 45mm, 06
fivelas estampadas duplas em aço, 01
ajustador, 02 porta ferramentas em
fita com proteção em mangueira de
PVC, 01 almofada em EVA dupla
face, recoberto com nylon preto,
espuma e tecido azul, e é
acompanhado por 01 conector Classe
B em aço com 20mm de abertura. O
Cinturão de segurança é utilizado
com os talabartes e trava-quedas.
Com certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego -MTE

Unidade 1 único R$
275,33 R$ 275,33

05 COLETE ATIVA 3 JALECO G 55
A 110KG NAUTI, Confeccionado
em nylon 70x240 gomado e
reforçado, com três fitas de ajustes
em polipropileno, e fecho rápido com
sistema de trava, enchimento de
espuma de polietileno de células
fechadas, com fitas refletivas,

Unidade 30 G R$
142,33

R$
4.269,90
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disponível em várias cores,
homologado pela Marinha do Brasil,
para uso esportivo e em situações de
impacto.

   06 
     

JARDINEIRA C/BOTAS 44,
Confeccionada em poliéster resinado
com PVC, ou poliéster revestido de
PVC nas duas faces, com fechamento
em quatro botões de pressão
plásticos, com mangas compridas,
capuz acoplado, com costuras através
de solda eletrônica, em várias cores.
Com certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Unidade 1 44 R$
137,00 R$ 137,00

  07

JARDINEIRA C/BOTAS 45,
Confeccionada em poliéster resinado
com PVC, ou poliéster revestido de
PVC nas duas faces, com fechamento
em quatro botões de pressão
plásticos, com mangas compridas,
capuz acoplado, com costuras através
de solda eletrônica, em várias cores.
Com certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Unidade 3 45 R$
137,00 R$ 411,00

08

PERNEIRA BIDIM, CURTA, 3
TALA Com Velcro. Perneira de
segurança confeccionada em material
sintético (bidim 4mm), costurada
eletronicamente e com fechamento
nas extremidades por meio de tiras
em material sintético, constituída de
três ou cinco talas para proteção
frontal e lateral, podendo ser curtas
ou longas, em polietileno, costuradas
eletronicamente, com proteção de
metatarso de polietileno, fixadas por
alça de poliéster e fecho para
regulagem presos por rebite. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE

Par 50 Único R$ 
20,00

R$
1.000,00

  TOTAL LOTE  5 R$
961,83

R$
10.301,25

LOTE 6
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01 LUVA Raspa 20 cm (similar
GRAFATEX KEVLAR), Para
procedimento não cirúrgico,
confeccionada em latex (borracha
natural), com interior liso, sem adição
de pó de amido, superfície externa
lisa, não esterilizada, ambidestra, cor
branca/incolor. Com certificado de
aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Par 2 20 cm R$
105,00

R$ 210,00

02

LUVA LATEX P/ Procedimento,
Com PO, CX C/100 Unidade,
Tamanho Grande, (similar
VOLK), Para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em latex
(borracha natural), com interior liso,
sem adição de pó de amido, superfície
externa lisa, não esterilizada,
ambidestra, cor branca/incolor. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Caixa 1 Grande R$
27,30 R$ 27,30

03

LUVA LATEX P/ Procedimento,
Com PO, CX C/100 Unidade,
Tamanho Médio, (similar
VOLK). Para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em latex
(borracha natural), com interior liso,
sem adição de pó de amido, superfície
externa lisa, não esterilizada,
ambidestra, cor branca/incolor. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Caixa 1 Médio R$
27,30 R$ 27,30

04

LUVA LATEX P/ Procedimento,
Com PO, CX C/100 Unidade,
Tamanho Pequeno, (similar
VOLK). Para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em latex
(borracha natural), com interior liso,
sem adição de pó de amido, superfície
externa lisa, não esterilizada,
ambidestra, cor branca/incolor. Com
certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Caixa 1 Pequeno R$
27,30 R$ 27,30

05 LUVA LATEX, P/Procedimento,
Sem PÓ, CX 100 Unidade,

Caixa 10 Grande R$
30,23

R$ 302,30
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Tamando Grande, (similar
NOBRE), Para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em latex
(borracha natural), superfície externa
e interna lisas, pulverizada
internamente com pó de amido, não
esterilizada, ambidestra, cor
branca/incolor. Com certificado de
aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

06

LUVA LATEX, P/Procedimento,
Sem PÓ, CX 100 Unidade,
Tamando Médio, (similar
NOBRE). Para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em latex
(borracha natural), superfície externa
e interna lisas, pulverizada
internamente com pó de amido, não
esterilizada, ambidestra, cor
branca/incolor. Com certificado de
aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Caixa 25 Médio R$
30,23 R$ 755,75

07

LUVA LATEX, P/Procedimento,
Sem PÓ, CX 100 Unidade,
Tamando Pequeno, (similar
NOBRE). Para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em latex
(borracha natural), superfície externa
e interna lisas, pulverizada
internamente com pó de amido, não
esterilizada, ambidestra, cor
branca/incolor. Com certificado de
aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE.

Caixa 1 Pequeno R$
30,23 R$ 30,23

08

LUVA NITRILICA VD. 46cm,
Tamando Grande (similar
ANSELL). Luva tricotada em fios de
poliamida, sem costura, revestida em
borracha nitrílica na palma, dedos e
dorso até parte do punho, palma
antiderrapante, punho com elastano.
Com certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 30 Grande R$
31,97 R$ 959,10

09 LUVA NITRILICA VD. 46cm,
Tamando Médio (similar

Par 25 Médio R$
31,97

R$ 799,25
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ANSELL). Luva tricotada em fios de
poliamida, sem costura, revestida em
borracha nitrílica na palma, dedos e
dorso até parte do punho, palma
antiderrapante, punho com elastano.
Com certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

10

LUVA NITRILICA VD. 46cm,
Tamanho Pequeno (similar
ANSELLL). Luva tricotada em fios
de poliamida, sem costura, revestida
em borracha nitrílica na palma, dedos
e dorso até parte do punho, palma
antiderrapante, punho com elastano.
Com certificado de aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Par 10 Pequeno R$
31,97 R$ 319,70

11

LUVA DE VAQUETA, 7 cm
(similar Extremo Sul). Luva de
cinco dedos, confeccionada em couro
bovino tipo vaqueta fina, com punhos
confeccionados em couro bovino tipo
raspa, com reforço interno na palma,
reforço interno na costura entre o
polegar e o indicador, reforço na
artéria do pulso. Possui bordas no
cano em material têxtil e elástico no
dorso. Punhos extra longos de 30 a 45
cm. Com Certificado de Aprovação –
CA emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE.

Par 25 único R$
12,43 R$ 310,75

12 Óculos Panda, Lentre Incolor
(similar KALIPSO). Em
policarbonato resistente a impactos e
choques físicos de materiais sólidos e
líquidos como: fragmentos de
madeira, ferro, respingos de produtos
ácidos, cáusticos, entre outros.
Proteção de cerca de 99% dos raios
UVA e UVB. Apoio nasal e proteção
lateral no mesmo material da lente.
Hastes tipo espátula com ajuste de
comprimento para melhor adaptação
ao rosto do usuário. Abas laterais de
proteção. Acompanha cordão de
segurança. Permite a sobreposição de
óculos de grau. Lentes em
policarbonato com tratamento anti-
risco e anti-embaçante. Com
certificado de aprovação (CA)

Unidade 30 único R$ 9,60 R$ 288,00
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emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

  TOTAL LOTE  6 R$
395,53

R$
4.056,98

LOTE 7  

01

TALABARTE C/ CORDA DE
POLIAMIDA, C/AJUSTAMENTO
DE DISTÂNCIA EM AÇO(similiar
MULT004). Confeccionado em fita
de poliéster primária de 45mm,
possui 3 conectores dupla trava,
sendo dois confeccionados em aço,
com abertura de 55 ± 3mm classe A e
um conector em aço com abertura de
16 ± 3mm, classe T, comprimento
máximo: 0,90 m, com absorvedor de
energia. Este equipamento deverá
apresentar o selo de marcação do
INMETRO

Unidade 1 único R$
193,00 R$ 193,00

02

TALABARTE EM “Y”, Fita com
ABS, G.55MM (similar MULT
1892 G). Comprimento de 1.80m,
composto com corda em poliamida de
14mm de diâmetro revestido em
tecido de poliéster de 70cm de
comprimento, catraca em aço forjado
para regulagem da corda, 02
mosquetões removíveis em aço
forjado e galvanizado com dupla
trava tipo rosca. Este equipamento
deverá apresentar o selo de marcação
do INMETRO

Unidade 1 único R$
146,33 R$ 146,33

  TOTAL LOTE  7 R$ 
339,33 R$ 339,33

TOTAL GERAL   R$
117.407,87

 

4. VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1 O valor estimado da contratação é de R$ 117.407,87 (Cento e Dezessete Mil, Quatrocentos e Sete Reais e
Oitenta e Sete Centavos).
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5. PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1 A entrega dos materiais será efetuado de uma única vez não havendo fracionamento na prestação de
serviço, o mesmo terá inicio após o recebimento da Nota de Empenho.

5.2 O prazo máximo para que ocorra a entrega dos itens será de 15 (quinze) dias úteis.

5.3 O local de entrega será na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-
SEMAD -  Av. 11°, n° 1.272, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO.

 

6. GESTOR DO CONTRATO 

6.1 A responsabilidade do contrato ficará por conta do servidor (a) Maria Leonice Souza Lima Silva. Função,
Coordenadora de Suprimentos e Almoxarifado, matricula 11718524 (telefone: 32651390).

É de responsabilidade do Gestor do Contrato estabelecer que para consecução dos objetivos propostos neste
ato, a servidora ora designada deverá:

1.  Acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no referido
instrumento;

2.  Observar e fazer cumprir os prazos de sua vigência;

3.  Verificar se os prazos foram atendidos, e se as demais especificações estão de acordo com o Contrato :

4.  Observar a regularidade das despesas empenhadas, de conformidade com a previsão de pagamento
quando for o caso;

5.  Atestar a execução total ou parcial do objeto contratado, encaminhando as notas fiscais ao setor
competente;

 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

7.1 Receber o material.

7.2 Efetuar o pagamento no prazo previsto, conforme Item 12.

7.3 Exigir a fiel observância das especificações e condições previstas em Edital, bem como recusar os
serviços e/ou materiais que estiverem em desacordo.

7.4 Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento da execução do objeto. 

 

8. OBRIGAÇÕES  DA CONTRATADA

8.1 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante
referente à forma de fornecimento do objeto licitado e ao cumprimento das demais obrigações assumidas.

8.2 No ato da entrega, a Contratada, de posse da Nota de Empenho, deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura
correspondente ao fornecimento dos produtos, comprovado pela “Autorização para Entrega”, ao setor
competente, a qual será atestada por servidor designado pela Contratante;
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8.3 Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que impossibilite o
fornecimento do material, nas condições pactuadas.

 

9. MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS

9.1 A entrega será imediata.

9.2 A metodologia do cálculo utilizada para mensuração da quantidade estimada desta contratação utiliza a
relação do quantitativo da compra realizada anteriormente para estabelecer as quantidades que estão sendo
solicitadas neste Termo de Referência.

9.3 - Os  itens serão recebidos no Almoxarifado desta Secretaria e os mesmos ficarão armazenados e
dispostos para  distribuição  conforme requisitados através do sistema SIGMATE - Sistema Gestão de
Material (SEAD)

 

10. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

 

Dos critérios para aceitação do objeto, os itens devem ser entregues conforme:

10.1 Especificações contidas no objeto deste Termo de Referência.

10.2 Marca indicada na proposta vencedora.

10.3 Descrição do conteúdo existente na embalagem do mesmo.

10.4 Qualidade exigida por esta contratação.

 

11. SANÇÕES 

11.1. A aplicação de sanções obedecerá às disposições dos artigos 77 a 83 da Lei Estadual n° 17.928/2012 e
dos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Multa, na forma prevista neste instrumento;

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Órgão Contratante,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios 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 da sanção
aplicada com base no inciso anterior;

V. Impedimento de licitar com o Estado de Goiás conforme art. 81, parágrafo único da Lei Estadual n°
17.928/2012.
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11.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado, além das sanções referidas no item 2, à multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, e
obedecidos os seguintes percentuais:

I. 10 %sobre o valor da Nota de Emprenho ou do contato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação. Em caso de descumprimento
parcial das obrigações, no mesmo percentual, sobre a parcela adimplida;

II. 0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido;

III. 0,7 %sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma físico de obras não cumpridas, por dia subsequente ao trigésimo.

11.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas neste instrumento.

11.3.2. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos à contratada, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

11.3.3. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do serviço resultar de
caso fortuito ou de força maior.

 

12. DO PAGAMENTO

 

12.1- O pagamento será no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal na Gerência de Gestão e
Finanças devidamente atestada pelo Gestor (a).

12.2- A Contratada estabelecida no Estado de Goiás pode ser isenta do recolhimento do ICMS, conforme
dispõe o Art. 6º, inciso XCI, do Anexo IX do Decreto Estadual nº 4.852/1997 (Regulamento do Código
Tributário do Estado de Goiás), dispositivo revigorado pelo Decreto nº 7.569/2012.

12.3- A aplicação da isenção do ICMS é condicionada à transferência do valor correspondente à isenção ao
Contratante, mediante a redução do preço do bem, mercadoria ou serviço, devendo a redução ser
demonstrada no documento fiscal.

12.4- Em atenção ao disposto no Art. 4º da Lei nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014, o pagamento será
efetivado por meio de crédito em conta - corrente do favorecido aberta exclusivamente em Instituição
Bancária contratada para centralizar movimentação financeira dos Órgãos da Administração Direta (Caixa
Econômica Federal).

12.5- A contratada deverá emitir a Nota Fiscal em nome do Fundo Estadual do Meio Ambiente –
FEMA, CNPJ, nº. 01.037.124/0001-04.

 

 

 

ANEXO II
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS PELA APRESENTAÇÃO
DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL -CRC

 

A licitante deverá apresentar o CRC em substituição aos documentos relativos à habilitação jurídica,
regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, conforme listados abaixo:

1. Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser substituído
por documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro no órgão próprio e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;

d) Decreto de autorização, 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.

e) Cédula de identidade do sócio ou representante legal da empresa, na forma do inciso I do art. 28 da Lei
8.666/93

2. Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou prova
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme art. 29, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/1993;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas:

c1) à Seguridade Social – INSS(CERTIDÃO CONJUNTA DA PGFN/RFB/INSS/DIVIDA ATIVA DA
UNIÃO, EMITIDA PELA RFB)

c2) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

c3) Comprovação de regularidade perante ao CADIN Estadual;

c4) CND de Suspensão e/ou impedimento de Licitar ou Contratar com Administração Pública emitida pelo
Sistema COMPRASNET.GO,

c5) à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede da licitante (Certidão de Débito em Dívida Ativa);

c6) à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante (Tributos Mobiliários);

c7) à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa).

c8) à Débitos Trabalhistas - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

2.1. Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução contratual
se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal, mediante apresentação do CRC, deverá ser de
ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).
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2.2. Certidões de regularidade perante o CADIN Estadual e CND de Suspensão e/ou Impedimento de Licitar
ou Contratar, como condição para a contratação;

3. Qualificação Econômico-Financeira

1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando
encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta;

3. Comprovação da boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes índices
contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 1:

4. - ILC: Índice de Liquidez Corrente ou,

- ILG: Índice de Liquidez Geral ou,

- GS: Grau de Solvência

ILC =
AC

PC
=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

ILG
=

AC +
RLP

PC + PNC
=

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

GS =
___AT___

PC + PNC
=

______________Ativo
Total_____________

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

5.Nos termos do art. 32, § 1º da Lei Federal 8.666/1993, fica dispensada a documentação exigida no
item 3, subitem 2) e 3), no caso do fornecimento de bens para pronta entrega com valor inferior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais);

6.Nos termos do art. 2º A do Decreto Estadual nº 7.466, de 18/10/2011, não será exigido das
microempresas e empresas de pequeno porte a apresentação do balanço patrimonial do último
exercício social, no caso do fornecimento de bens para pronta entrega;

4. Qualificação técnica

Apresentar para fins de qualificação técnica, no mínimo 01 (um) atestado/declaração fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu,
satisfatoriamente, o objeto deste edital ou outro semelhante, bem como prova de atendimento de
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. O atestado/declaração deverá conter, no
mínimo, o nome da empresa/órgão contratante, telefone para contato e o nome do responsável pelo
mesmo.
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Notas:

O Certificado de Regularidade de Registro Cadastral - CRC, deverá estar dentro do prazo de validade
com status homologado. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado a licitante o direito
de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.

As certidões sem prazo de validade deverão ter sido expedidas com prazo não superior a 60 dias
de antecedência da data de abertura da licitação.

 

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2021

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Fone: FAX: E-mail:

Conta-Corrente nº: Banco: Nº da Agência:

À SEMAD:

 

Prezados Senhores:

 

Apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico nº /2021. A validade de
nossa proposta é de *** (*************) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

 

Item

 

  Especificação/Descrição completa
do "EPI"

 

Unidade Quantidade Numeração
Valor
Unitário
Médio 

Valor
Total
Médio 

LOTE __

1  Par   R$ R$ 
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Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos, conforme
demonstrativo abaixo.

Local, __ , de _______________, de 2021.

Assinatura

 
 

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

(deverá ser entregue, após a fase de lances, junto com a proposta comercial)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2021

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do
CPF nº ______________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

Local e data. 

 

____________________________________

Representante legal

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06,
caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em
outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.

 

 
 

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS E CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO
EDITAL

(deverá ser entregue, após a fase de lances, junto com a proposta comercial)

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2021
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À

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Palácio Pedro Ludovico Teixeira nº 400 – 2º andar, Setor Central – CEP 74.015-908 – Goiânia-GO

 

Assunto: Declaração

 

A Empresa _______________________, CNPJ nº _______________, DECLARA:

Sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.
Ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas cláusulas
acarretará a aplicação das penalidades conforme art. 87 da Lei nº 8.666/93, principalmente a
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
inexistem quaisquer dos fatos impeditivos à participação na licitação, diante das vedações constantes
no art. 9º da Lei nº 8.666/1993

Local e data:___ / ___ / 2021

 

_________________________________________

(carimbo, razão social e assinatura do responsável)

 
 

ANEXO VI

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

(ART. 7º, XXXIII, CF/88 C/C ART. 27, V, LEI 8.666/93)

(deverá ser entregue, após a fase de lances, junto com a proposta comercial)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2021

 __________________________, inscrito no CNPJ nº __.___.___.____/__ por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
___________________ e do CPF nº ___.___.___-__DECLARA, em atendimento ao disposto no inciso
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o inciso V, do art. 27, da Lei n. 8666/93, que não
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possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e qualquer trabalho por menor de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.

 

Local e data:___ / ___ / 2021

 

 

 

 

ANEXO VII

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2021

 

COMPROMISSO ARBITRAL  

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma
oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA). 
2) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e
por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em
número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu
Regimento Interno, onde cabível. 
3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa. 
5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico
ao mérito do litígio. 
6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno)
da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de
2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes. 
7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-
Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. 
8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a
execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser
imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à
arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.”
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Local e data.

 

CONTRATADA
 
 
 

ANDRÉIA VULCANIS1

Secretária de Estado – SEMAD
 
 

EDUARDO SILVA TOLEDO PULLIN MIRANDA2

Chefe da Procuradoria Setorial
 

1 Neste ato representada pelo Superintendente de Gestão Integrada, Sr. BRUNNO ALVES DE OLIVEIRA
BRITO, conforme Portaria 32/2021-SEMAD publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.491 - Suplemento,
em 16/02/2021.

2 A subscrição do instrumento por membro da Procuradoria-Geral do Estado tem como único efeito atestar
que as minutas do edital e do ajuste foram examinadas por meio de parecer jurídico que não teve como
escopo: (i) analisar ou validar as informações de natureza técnica, econômica ou financeira necessárias à
presente contratação, (ii) sindicar as razões de conveniência e oportunidade que podem ter dado causa ao
presente ajuste ou aos parâmetros que compõem os seus anexos; ou (iii) admitir a assunção de qualquer
compromisso ou responsabilidade pela fiscalização e gestão do ajuste.

 

 
 
 

GOIANIA, 19 de abril de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM NEVES PINHEIRO, Pregoeiro (a), em
19/04/2021, às 12:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000019901222 e o código CRC 0EBE18B2.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

 
 

Referência: Processo nº 201900017002224 SEI 000019901222

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000019901222&crc=0EBE18B2

