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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Pré-qualificação nº 001/2015 

Processo n.º: CPL/compras nº 001/2015 

Objeto: Produtos e Materiais para Limpeza. 

 

RECIBO 

 

A Empresa ______________________________________________________________, CNPJ 

n.º ___________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de 

qualquer alteração pelo e-mail:________________________________________ou telefone (s) 

(___) _____________, ou fax (___) _____________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

Nome legível e Assinatura 

 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL/FUNDAÇÃO 

HEMOMINAS, PELO FAX: (31) 3281-5166 OU (31) 3281-3842, PARA 

EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. 
 

A Fundação Hemominas não se responsabiliza por comunicações à empresa que não 

encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 

 

Considerar-se-á válida a CÓPIA FIEL do edital publicado no site da Fundação 

Hemominas. 

 

Em caso de licitação na modalidade CONVITE, as empresas que consultarem esse edital 

no site da Fundação Hemominas deverão também cumprir todos os requisitos para 

participação previstos na cláusula 3.1 do edital. 
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1 - PREÂMBULO 

 

1.1 - A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - 

Fundação HEMOMINAS, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação 

designada pela Portaria PRE n°341, de 24 de julho de 2014, torna público que fará realizar, 

nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei 

8.883, de 08/06/94, 9032/95, 9648/98 e supletivamente pelos procedimentos estabelecidos 

para o Estado de Minas Gerais, e ainda pelas cláusulas e condições deste Edital, pré-

qualificação para avaliação técnica de Produtos e Materiais Para Limpeza, para 

certificação de produtos a serem ofertados em licitação(ões) realizada(s) por esta 

instituição, nos termos do Decreto Estadual 44.786/2008. 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 – O objeto desta pré-qualificação é Produtos e Materiais Para Limpeza, cujas 

especificações mínimas obrigatórias estão contidas no Anexo I deste edital. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 

3.1 - Para qualificarem seus produtos, as empresas participantes deverão fornecer 

as amostras e os documentos que forem exigidos neste regulamento, sem ônus para a 

Fundação Hemominas, os quais serão recebidos no horário, local e período indicados no 

item IV do Anexo I. 

 

3.2 – Não será aceita a entrega das amostras e dos documentos feita em desconformidade 

com o item IV do Anexo I. 

 

3.3 - As amostras deverão estar identificadas com o nome do proponente e o número desta 

pré-qualificação. O número de amostras a serem apresentadas é o constante no item III do 

Anexo I deste edital. 

 

3.4 – Os interessados poderão apresentar mais de uma marca para um mesmo item do 

objeto desta pré-qualificação, que poderão ser aprovadas desde que todos os requisitos 

deste edital sejam observados para cada uma delas. 

 

3.5 – A pré-qualificação do produto não gera direito à contratação futura e nem implica na 

preclusão da faculdade legal de inabilitação às licitações.  

 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E DA FORMA DE SUA 

APRESENTAÇÃO  

 

4.1 - Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidores da Fundação  HEMOMINAS. 

 

4.2 - A conferência da cópia xerográfica com o documento original, por servidor da 

Fundação, será feita no momento da entrega do envelope e das amostras. 
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4.3 - Qualquer declaração somente poderá ser feita pelo titular da empresa, seu 

representante legal ou pessoa devidamente credenciada, mediante Carta de Credenciamento 

emitida pelos representantes legais da empresa participante, com indicação do nome e 

documentos de identificação do credenciado, ou através de procuração lavrada em cartório 

com firma reconhecida. Admitir-se-á cópia das referidas procurações desde que 

autenticadas por cartório competente. 

 

4.4 - Os documentos exigidos para qualificação deverão ser reunidos em um envelope 

fechado, assim sobrescrito: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA INTERESSADA 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS 

PRÉ – QUALIFICAÇÃO Nº 001/2015 

 

4.1 – No envelope deverão constar os seguintes documentos: 

 

a) Declaração da empresa participante, constando o número de seu CNPJ e informando o(s) 

item(ns) apresentado(s) para avaliação; 

 

b) Descrição completa, com marca e modelo (se for o caso), prazo de validade, e outros 

necessárias para a perfeita identificação do produto ofertado para cada um do(s) item(ns) 

ofertado(s); 

 

c) Registro em vigor do(s) produto(s), emitido pelo Departamento Técnico Normativo 

(DETEN) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou 

comprovação de sua isenção, de cada item a ser avaliado, em nome da interessada ou de 

seu representante legal. Este documento poderá ser apresentado na forma de Registro ou 

sua respectiva publicação no DOU, ou ainda pedido de revalidação datado do semestre 

anterior ao vencimento, caso esteja vencido, acompanhado do Registro anterior (se for o 

caso). 

 

d) Para os itens 13 (treze) e 22 (vinte e dois) a empresa deverá apresentar o Laudo 

autenticado de Analise Microbiológica e irritabilidade dérmica, em conformidade com a 

Portaria 1.480 do Ministério da Saúde e dentro do seu período de validade, devendo 

constar o nome da marca a ser analisada. 

 

5 - DA AVALIAÇÃO TÉCNICA  

 

5.1 – Critérios para Avaliação Técnica 

 

5.1.1 - Os critérios de avaliação técnica serão os estabelecidos no Anexo I. 

 

5.2 - Dos Resultados  

 

5.2.1 - A avaliação do produto pela Fundação HEMOMINAS será atestada por 04 (quatro) 

membros da comissão de padronização dos insumos de higiene e limpeza da Fundação 

Hemominas, na forma indicada no Anexo I. Os resultados serão apresentados, 
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acompanhados de justificativa, e contendo os elementos que levaram à aceitação ou 

rejeição do produto. 

 

6 - DO RESULTADO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.1 - Encerrados os testes dos produtos apresentados, a Fundação HEMOMINAS realizará 

a publicação do resultado da(s) avaliação(ões) no Diário Oficial de Minas Gerais, referente 

aos resultados atingidos por todas as marcas. 

 

6.1.1 – A referida publicação poderá ocorrer, a critério da Fundação Hemominas, por item 

avaliado ou após análise de todos os itens deste edital. 

 

6.2 – O prazo de validade desta pré-qualificação será de 03 (três) anos, sendo que a 

superveniência de nova pré-qualificação do mesmo objeto, em período inferior a esse, 

torna sem efeito o resultado desta pré-qualificação. 

 

6.3 – A Fundação Hemominas reserva-se o direito de tornar sem efeito a aprovação de 

qualquer marca, quando presentes razões de interesse público, devidamente justificadas e 

comprovadas. 

 

6.3.2 – O procedimento de que trata o item anterior assegurará o contraditório e a ampla 

defesa, sendo formalizado por despacho da autoridade competente para emissão do mesmo. 

 

7 - DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

7.1 – Aplica-se a esse procedimento as regras previstas no artigo 41, da Lei Federal n.º 

8.666/93, referente à impugnação do edital. 

 

7.2 - Das decisões das autoridades da Fundação HEMOMINAS, referentes à qualificação 

ou desqualificação, ou em qualquer outra referente à aplicação deste instrumento e das 

normas legais que o embasam, caberão recursos, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 

da publicação do resultado no jornal Minas Gerais, dirigido ao Diretor de Planejamento, 

Gestão e Finanças da Fundação HEMOMINAS, através daquele que praticou o ato 

recorrido, conforme §4º do artigo 109 da lei 8666/93. 

 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

8.1 – Esta pré-qualificação visa proporcionar maior precisão na caracterização do objeto a 

ser adquirido em licitações futuras, bem como a satisfazer ao interesse do serviço, de modo 

a racionalizar o processo de aquisição de bens e a instruir a sua padronização. 

 

8.2 - Quaisquer informações ou esclarecimentos pertinentes a presente Licitação, poderão 

ser obtidos no setor de Compras da Hemominas, na Rua Grão Pará n.º 882, 5º andar, Santa 

Efigênia, de 08:00 às l7:00 horas, pelo telefone (03l) 3768-7461, ou (031)3768-7464 ou fax 

(031) 3281-5166 ou pelo e-mail licitacoes@hemominas.mg.gov.br. 
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8.3 - É facultado à Fundação Hemominas, em qualquer fase do julgamento, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do 

ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 

destinados a fundamentar as decisões. 

 

8.4 – Este edital e todos os resultados desta pré-qualificação poderão ser consultados no 

sítio www.hemominas.mg.gov.br, sem custo para o interessado. 

 

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2014. 

 

                  

 Comissão Permanente de Licitação   

http://www.hemominas.mg.gov.br/
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO 

TÉCNICA 

 

I) Descrição do objeto 

 

Item 01 

Descrição: Cera para uso imobiliário - emulsão de acabamento acrílico à base d’água, 

com aparência branca leitosa; mistura especial de resinas, polímeros acrílicos, 

emulsificantes, surfactantes e água, pronto-uso de fácil aplicação, teor de sólidos de 26%, 

com rápida secagem e durabilidade do brilho, efeito antiderrapante de fácil remoção de 

riscos, com rendimento de aproximadamente 80m2 por litro (para piso já selado),  pH 8,5; 

fragrância agradável, o produto deverá estar acondicionado em embalagem  plástica 

resistente  com no máximo 5,0 litros do produto para pronto uso. O produto deverá vir 

acompanhado da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ. 

 

Item 02 

Descrição: Desentupidor para pia; confeccionado em borracha; cabo em plástico com 

14cm aproximadamente. 

 

Item 03 

Descrição: Desentupidor - para vaso sanitário; confeccionado em borracha; cabo em 

plástico com 50 cm aproximadamente. 

 

Item 04 

Descrição: Odorizante líquido para ambiente, biodegradável – Produto odorizante 

designado para ser muito efetivo no controle de odores desagradáveis em diversos tipos de 

ambientes: banheiros, salas, recepções, através do uso de borrifadores manuais. Fragrância 

de ação rápida e duradoura. Não deixa superfícies escorregadias, fragrância marine e 

campestre, produto em embalagem com sistema inviolável de diluição automática através 

de dispensador/diluidor de produtos químicos que promove a diluição por sistema de 

gravidade, sendo que quem faz a diluição e a própria tampa da bombona do produto. O 

produto deve ser concentrado e com diluição aproximada de 1 x 50. O produto deverá vir 

acompanhado da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ. 

 

Item 05 

Descrição: Detergente Neutro Biodegradável para limpeza geral, Produto usado para 

limpeza de qualquer superfície dura lavável. Tem estabilidade depois de diluído de no 

mínimo 30 dias. Não escurece e nem danifica pisos polidos ou encerados. Não necessita de 

enxágüe e não ataca ceras e/ou impermeabilizantes da superfície do piso. Composição: 

Produto à base de óxido de tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, atenuadores de 

espuma, corante, ácido cítrico, d-Limoneno e água, biodegradável, fragrância cítrica. pH 

6,5-7,5. Produto em embalagem com sistema inviolável de diluição automática através de 

dispensador/diluidor de produtos químicos que promove a diluição por sistema de 

gravidade, sendo que quem faz a diluição e a própria tampa da bombona do produto. O 

produto deve ser concentrado e com diluição aproximada de 1 x 300. O produto deverá 

vir acompanhado da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – 

FISPQ. 
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Item 06 

Descrição: Guardanapo - confeccionado em papel de seda branco; medindo 

aproximadamente 14 x 14 cm, pacote com 500 guardanapos. 

 

Item 07 

Descrição: Lenço de papel branco, medindo aproximadamente 21,6 x 14,4cm, caixa com 

50 lenços. 

 

Item 08 

Descrição: Luva para limpeza confeccionada em látex (borracha natural) resistente a 

rasgos; antiderrapante; forrada com tratamento bactericida e fungicida para segurança dos 

usuários; tamanho grande; cano longo de 20 cm. 

 

Item 09 

Descrição: Luva para limpeza confeccionada em látex (borracha natural) resistente a 

rasgos; antiderrapante; forrada com tratamento bactericida e fungicida para segurança dos 

usuários; tamanho médio; cano longo de 20 cm. 

 

Item 10 

Descrição: Luva para limpeza confeccionada em látex (borracha natural) resistente a 

rasgos; antiderrapante; forrada com tratamento bactericida e fungicida para segurança dos 

usuários; tamanho pequeno; cano longo de 20 cm. 

 

Item 11 

Descrição: Pá coletora com tampa - produzida em plástico resistente (base e cabo) 

medindo 27,6 x 27,2 x 12 cm, e vassourinha 23 x 14 para facilitar a coleta do lixo. 

 

Item 12 

Descrição: Papel higiênico - rolo 250 a 300 metros x 10 cm de largura, 100% celulose 

virgem branca, gramatura mínima de 16g/m², folha simples, macio, gofrado, 

biodegradável, alta qualidade, máxima absorção, controle microbiológico total. O produto 

deverá vir acompanhado de laudo autenticado de análise microbiológica e 

irritabilidade dérmica. 

 

Item 13 

Descrição: Removedor de cera - produto removedor de múltiplas camadas de base 

seladora, ceras e acabamentos acrílicos, com baixíssimo odor. Baixa formação de espuma, 

não ataca pisos vínilicos, Produto à base de solvente, monoetanolamina, tensoativo 

aniônico, tensoativo não iônico e corantes, com odor característico, baixa intensidade, pH 

11,8-12,5. Produto em embalagem com sistema inviolável de diluição automática através 

de dispensador/diluidor de produtos químicos que promove a diluição por sistema de 

gravidade, sendo que quem faz a diluição é a própria tampa da bombona do produto. O 

produto deve ser concentrado e com diluição aproximada de 1x20. O produto deverá vir 

acompanhado da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ. 
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Item 14 

Descrição: Rodo reforçado industrial - injetado em ABS, com borracha dupla de 

aproximadamente 45 cm, acompanhado de cabo de alumínio frisado de 1,40m. 

 

Item 15 

Descrição: Rodo reforçado industrial - injetado em ABS, com borracha dupla 

aproximadamente 55 cm, acompanhado de cabo de alumínio frisado de 1,40m.  

Item 16 

Descrição: Sabão de coco - em tablete de 200 gramas.  

 

Item 17 

Descrição: Saco plástico COR AZUL - para lixo, resíduo do grupo D (comum) 

capacidade 15 litros, 39x58 cm, espessura mínima de 0,04 mm, em conformidade com a 

norma técnica da SLU, ABNT e legislação vigente. 

 

Item 18 

Descrição: Saco plástico COR AZUL - para lixo, resíduo do grupo D (comum) 

capacidade 30 litros, 59x62 cm, espessura mínima de 0,04, em conformidade com a norma 

técnica da SLU, ABNT e legislação vigente. 

 

Item 19                                                                                                                                                                                   

Descrição: Saco plástico COR AZUL - para lixo, resíduo do grupo D (comum), 

capacidade 50 litros, 63x80cm, espessura mínima de 0,05 cm, em conformidade com a 

norma técnica da SLU, ABNT e legislação vigente. 

 

Item 20                                                                                                                                                                                   

Descrição: Saco plástico COR AZUL - para lixo, resíduo do grupo D (comum), 

capacidade 100 litros, 75x105 cm, espessura mínima de 0,08 cm, em conformidade com a 

norma técnica da SLU, ABNT e legislação vigente. 

 

Item 21                                                                                                                                                                                   

Descrição: Papel toalha - bobina de 200 metros x 20 cm de largura, 100% celulose virgem 

branca, gramatura mínima de 32g/m2, folha simples, gofrado, alta qualidade e maior 

resistência (que não esfarela). O produto deverá vir acompanhado de laudo autenticado 

de análise microbiológica e irritabilidade dérmica. 

 

Item 22                                                                                                                                                                                   

Descrição: Papel toalha – tipo gofrado, apresentação interfolhas com 2 dobras, medindo 

aproximadamente 23cm x 23cm, extra luxo, 100% celulose virgem, cor super branca, 

pacote com 1.000 folhas. O produto deverá vir acompanhado de laudo autenticado de 

análise microbiológica e irritabilidade dérmica. 

 

Item 23                                                                                                                                                                                   

Descrição: Vassoura tipo gari - constituída com base de madeira aproximadamente 35 

cm, com cerdas de PET e cabo de plástico entre 1,20m a 1,50m, própria para varrição de 

pátio e áreas externas em geral. 
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Item 24                                                                                                                                                                                   

Descrição: Escova para limpeza de vaso sanitário - produzida em plástico resistente com 

cerdas de nylon, acompanhada de suporte. 

 

Item 25                                                                                                                                                                                   

Descrição: Esponja dupla-face - vermelha e branca medindo aproximadamente 72 mm  x 

135mm x 30mm,  para uso em superfícies como louças sanitárias, metais, inox, cristais, 

plásticos, vidros e pratarias, sem provocar riscos nos objetos ou superfícies.     

 

Item 26                                                                                                                                                                                   

Descrição: Esponja dupla-face - verde e amarela medindo aproximadamente 110mm x 

75mm x 30mm, para uso em copas, cozinhas e lanchonetes, para lavagem de copos; pratos; 

talheres panelas e outros.  

 

Item 27                                                                                                                                                                                   

Descrição: Esponja dupla-face - branca e amarela medindo aproximadamente 103mm x 

180mm x 30mm, para uso em limpeza geral como paredes; azulejos; bancadas e outros. 

 

Item 28                                                                                                                                                                                   

Descrição: Suporte para fibra de limpeza - fabricado em polipropileno resistente, 

tamanho aproximado de 23cm x 10cm com cabo em alumínio de 1,40m aproximadamente; 

produto será utilizado principalmente na limpeza de parede (azulejada), rodapés; espelho 

de escada e outros; para evitar que o funcionário suba em escada para executar certas 

atividades. 

 

Item 29                                                                                                                                                                                   

Descrição: Fibra para limpeza - espessura de aproximadamente 6,5mm a 10,5mm, 

Dimensões: 110mm x 225 mm. Composição: Manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas 

com resina a prova d’água e impregnada com mineral; o produto deve permitir o uso em 

superfícies delicadas sem causar riscos, e com poder de limpeza (opção de duas cores 

distintas). 

 

Item 30                                                                                                                                                                                   

Descrição: Detergente Biodegradável para copa/cozinha/lanchonete - super 

concentrado à base de Sulfonato de Sódio, biodegradável, com baixa viscosidade e de 

poder de limpeza de largo espectro controlado pela diluição.  Indicado para lavar e 

desengordurar fogões, fornos, louças, talheres, pratos e outros. O produto deverá ser 

entregue em embalagens contendo no máximo 01 (um) litro e que possua um dosador com 

deposito volumétrico para fazer a dosagem precisa do produto concentrado, que permita 

obter a diluição de acordo com a necessidade (O produto deve ser concentrado e com 

diluição aproximada de 1 x 90). O produto deverá vir acompanhado da Ficha de 

Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ. 

 

Item 31                                                                                                                                                                                  

Descrição: Suporte para Limpeza - Armação com base constituída de parte de plástico 

resistente com sete lâminas de borracha injetadas inclinadas em 45º diretamente no plástico 

(não colada), com quatro ventosas para fixação do refil; para trabalhar em pisos irregulares, 
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e possibilitar a retenção da sujidade; com cabo em alumínio de 1,40m, base de 

aproximadamente 40 cm. 

 

Item 32                                                                                                                                                                                   

Descrição: Pano Multi uso não tecido para limpeza em geral - dimensões 30cm x 

37,5cm, Composição 100% viscose, gramatura 70g/m², espessura 0,55mm. Alta 

capacidade de absorção, baixo desprendimento de partículas, alta resistência à maioria dos 

produtos químicos de limpeza em geral. 

 

Item 33                                                                                                                                                                                   

Descrição: Pano para varrição - refil levemente impregnado com óleo mineral neutro para 

limpeza em locais onde não possa existir a proliferação do pó e seja necessária a retirada de 

sujeiras microrgânicas. Dimensões aproximadas: 17cm x 60cm. Produto descartável (para 

ser utilizado no suporte de limpeza). 

 

Item 34                                                                                                                                                                                   

Descrição: Limpador para Banheiros Biodegradável - Limpador de rápida ação na 

limpeza e remoção de resíduos, espuma de sabão, resíduos de gordura impregnada e 

marcas de ferrugem e água-dura em banheiros. Tem estabilidade depois de diluído de no 

mínimo 30 dias. Composição: Produto à base de 1-Octil Pirrolidona, Ácido Hidroacético, 

Ácido Málico, Tensoativo Anfótero, Fragrância, Água e Corantes. Produto em embalagem 

com sistema inviolável de diluição automática através de dispensador/diluidor de produtos 

químicos que promove a diluição por sistema de gravidade, sendo que quem faz a diluição 

é a própria tampa da bombona do produto (O produto deve ser concentrado e com diluição 

aproximada de 1 x 50). O produto deverá vir acompanhado da Ficha de Informação de 

Segurança de Produtos Químicos – FISPQ. 

 

Item 35                                                                                                                                                                                   

Descrição: Equipamento completo para Sistema de limpeza úmida – com armação 

constituída de uma parte em plástico altamente resistente medindo aproximadamente  

40cm x 10cm com duas tiras de velcro para fixação do refil com cabo de alumínio de 

1,40m, aproximadamente, tem que possuir reservatório na cor azul de aproximadamente 

650 ml, botão de acionamento e mangueira para liberar o produto diretamente no piso. 

 

Item 36                                                                                                                                                                                   

Descrição: Refil aba na cor azul para limpeza de pisos sistema úmido - produzido em 

poliéster ou microfibra de aproximadamente 45 cm x 10 cm, com rendimento de 

aproximadamente 400 lavagens. 

Item 37                                                                                                                                                                                   

Descrição: Reservatório na cor vermelha com capacidade para 650 ml para aplicação de 

cera. 

 

Item 38                                                                                                                                                                                   

Descrição: Refil aba na cor vermelha para aplicação de cera, produzido em poliéster ou 

microfibra de aproximadamente 45 cm x 10 cm, com rendimento de aproximadamente 400 

lavagens, absorvente espalhador e limpador de superfícies para retirada de sujidades, usado 

para limpezas constantes e pesada. 
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Item 39                                                                                                                                                                                   

Descrição: Desinfetante Hospitalar biodegradável para superfície fixa - Limpador e       

desinfetante à base de Quaternário de Amônio de 4º Geração ou superior. Estabilidade 

depois de diluído de no mínimo 30 dias. Não necessita de enxágüe e não ataca ceras e/ou 

impermeabilizantes da superfície do piso; Teor de ativos equivalente ao mínimo de 848 

PPM (produto diluído); pH 12,5-13,5; Atividade bactericida contra os seguintes 

organismos; - Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus ATCC®6538 ; - 

Staphylococcus. aureus resistente à oxacilina ATCC®43300 ; - Pseudomonas aeruginosa 

ATCC®15442 ; - Klebsiella pneumoniae produtora de ESβL ATCC®700603; - 

Enterococcus faecalis resistente à vancomicina ATCC®51299 e; - A4861 Acinetobacter 

baumannii produtora de metalo-betalactamase. Produto em embalagem com sistema 

inviolável de diluição automática através de dispensador/diluidor de produtos químicos que 

promove a diluição por sistema de gravidade, sendo que quem faz a diluição e a própria 

tampa da bombona do produto (O produto deve ser concentrado e com diluição 

aproximada de 1 x 220). O produto deverá vir acompanhado da Ficha de Informação 

de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ. 

 

Item 40                                                                                                                                                                                   

Descrição: Pulverizador - produzido em plástico resistente, com capacidade para 500 ml, 

gatilho com acionamento manual para dispersão de produtos.    

 

Item 41  

Descrição: Descrição: Copo descartável - matéria-prima: poliestireno/polipropileno; 

capacidade volumétrica: 200 ml; massa mínima: 1,80 gramas; tipo: sem tampa; os copos 

devem estar embalados em mangas invioláveis. Na embalagem devem estar identificados a 

capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser 

gravados em relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e 

símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao 

aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 

14865/2012. 

 

Item 42  

Descrição: Copo descartável - matéria-prima: poliestireno/polipropileno; capacidade 

volumétrica: 50 ml; massa mínima: 0,75 gramas; tipo: sem tampa; os copos devem estar 

embalados em mangas invioláveis. Na embalagem devem estar identificados a capacidade 

total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo 

com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação 

do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de 

segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2012.                                                                                                                                                               
 

II) Critérios para Avaliação Técnica: 

 

II.1 - Os critérios para avaliação técnica são ATENDE OU NÃO ATENDE quanto as 

especificações mínimas exigidas  neste edital. 

 

II.2 - Na avaliação dos itens, onde couber, será adotado o critério de pesagem e utilização 

de aparelhos para conferencia de espessuras ou peso de massas. 
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II.3 - A avaliação do produto pela Fundação HEMOMINAS será atestada por 02 (dois) 

servidores do Setor de Serviços Gerais da Administração Central da Fundação Hemominas.  

 

III) Número de amostras a serem apresentadas para avaliação: 

 

III.1 - As proponentes deverão apresentar as amostras citadas abaixo, acompanhada dos 

documentos solicitados, quando for o caso: 

 

a) Para os itens 1, 4, 5, 13, 16, 30, 34, 39: apresentar 01 (uma) amostra de cada item. As 

amostras deverão estar acondicionadas em suas embalagens de comercialização, 

devidamente rotuladas e identificadas; 

b) Para os itens 2, 3, 6, 7, 24: para cada item poderá ser apresentado catálogo com 

informações e imagens sobre os produtos. 

c) Para os itens 8, 9 e 10: apresentar 01 (um) par de cada tamanho, para cada um dos 

itens, devidamente identificadas; 

d) Para os itens 11, 14, 15, 23, 28, 31, 35, 37 e 40: apresentar 01 (uma) peça de cada item, 

devidamente identificadas; 

e) Para o item 22 apresentar 01 (um) pacote do item, devidamente identificado; 

f) Para os itens 12 e 21 apresentar 02 (dois) rolos de cada item devidamente 

identificados. Obs.: os rolos deverão possuir a etiqueta do fabricante com as 

informações e características para a perfeita identificação do produto e não serão 

aceitas etiquetas improvisadas (datilografadas e coladas aleatoriamente). 

g) Para os itens 17, 18, 19, 20: apresentar 01 pacote com 100 (cem) unidades de cada.   O 

fardo com 100 unidades de 15 litros devera pesar 900gr; o de 30 litros deverá pesar 

1,400kg; o de 50 litros 2,500 kg e o de 100 litros 6,300 kg. 

h) Para os itens 25, 26, 27, 29, 32, 33, 29, 32, 33, 36, 38: apresentar 03 (três) amostras de 

cada item, devidamente identificadas; 

i) Para os Itens 4, 5, 13, 30, 34, 39 as empresas deverão apresentar juntamente com as 

amostras dos produtos, um modelo do aparelho que será utilizado nas diluições 

automáticas, com as características descritas; sistema diluidor/dispensador de produtos 

químicos de limpeza que promova o gerenciamento do consumo e realiza diluições 

precisas por sistema de gravidade, sem sofrer interferências da pressão da linha de 

água e/ou má manipulação operacional. As diluições deverão ocorrer automaticamente 

(sem programações) e o equipamento devera permitir ser instalado rapidamente em 

paredes ou carrinhos funcionais e deve possuir sistema de engate que agilize a troca 

rápida de local de instalação.  

j) Para os itens 12 e 21 as empresas deverão apresentar juntamente com as amostras dos 

produtos, uma unidade de cada aparelho que será utilizado para colocação do papel 
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higiênico e toalha de papel nas características descritas; porta papel higiênico; 

produzido em material resistente e com serrilha para picote do papel; cor branca com 

tampa translúcida ou com visor na parte frontal que permita visualizar a quantidade do 

produto existente no dispenser; com capacidade para rolo de 250 a 300 metros e 

sistema de fechamento por chave. Porta toalha descartável; produzido em material 

resistente; cor branca com tampa translúcida ou visor na parte frontal de forma que 

permita visualizar a quantidade do produto existente no toalheiro; sem alavanca; com 

sistema de destrave do rolo em caso de atolamento do papel; com corte automático de 

papel (tipo puxe e corte), ou seja, com dispositivo interno (guilhotina) que libera o 

corte do papel em comprimento aproximado de 30cm, de modo que o usuário somente 

toque na folha a ser utilizada; com capacidade para acondicionar bobina de 200 metros 

e com sistema de trava e chave. 

k) Para os itens 4, 5, 13, 30, 34, 39 os aparelhos serão solicitados nas quantidades 

necessárias (ver planilha Anexo II) em regime de comodato sem ônus para a Fundação 

Hemominas, no momento que ocorrer o processo de licitação para aquisição dos 

produtos pré-qualificados. 

l) Para os itens 41 e 42 apresentar 01 pacote com 100 (cem) unidades de cada.  

III.2 - As amostras somente serão recebidas se estiverem na embalagem original e 

devidamente identificadas, indicando em etiquetas o nome da empresa, telefone e e-mail, o 

número do processo, do lote e do item a que se referem. 

III.3 - As amostras apresentadas, não consumidas, deverão ser retiradas pelos interessados, 

em até 30 dias corridos após a publicação do resultado no site www.hemominas.mg.gov.br 

ou julgamento dos recursos porventura interpostos. As amostras deverão ser retiradas no 

mesmo endereço onde foram entregues, no horário de 08 às 17horas, de segunda a sexta-

feira. Decorrido esse prazo, não mais poderão ser reclamadas, reservando-se à Fundação 

Hemominas o direito dar a correta destinação às mesmas. 

III.4 – As amostras consumidas em testes não serão ressarcidas pela Fundação Hemominas. 

III.5 – Para o item 22: os produtos ofertados deverão ser compatíveis com os suportes 

afixados nas instalações da Fundação Hemominas. 

IV) Local, horário e período para entrega das amostras e documentos: 

a) Local de entrega das amostras e documentação: Serviço de Compras da Fundação 

Hemominas, Rua Grão Pará 882, 5º andar/sala 501, Santa Efigênia, Belo Horizonte, 

Minas Gerais. 

b) Horário: de 08 (oito) às 16 (dezesseis) horas.  

c) Período: em qualquer dia útil (em que haja expediente normal na Fundação 

Hemominas), no período de 30 de janeiro de 2015 a 18 de março de 2015. 
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ANEXO II – PLANILHA COM QUANTITATIVO 
Planilha com quantitativo inicial de aparelhos a serem instalados nas unidades da Fundação 

Hemominas em futuras aquisições. 

UNIDADE ENDEREÇO 
DILUIDOR / 

DISPENSADOR 

PORTA 

TOALHA DE 

PAPEL 

PORTA 

PAPEL 

HIGIÊNICO 

ADM.CENTRAL Rua Grão Pará,Nº 882, Santa Efigênia 01 54 51 

ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
Rua João Ribeiro, nº 336 01 5 4 

BETIM 
Rua Salvador Gonçalves Diniz nº 191, Jardim 

Brasília 
01 15 06 

DIAMANTINA Rua da Glória, nº 469- Fundos 01 22 08 

DIVINÓPOLIS 
Rua José Gabriel Medef, nº 221 – Bairro Padre 

Libério 
01 31 11 

FRUTAL Rua Antônio de Paula, 160, centro 
 

01 
5 1 

GOVERNADOR 

VALADARES 
Rua Rui Barbosa nº 149, Centro 01 37 17 

HBH Alameda Ezequiel Dias, nº 321, Santa Efigênia – BH 01 89 32 

HJK Av. Dr. Cristiano Resende , nº 2505 Araguaia - BH 01 15 07 

ITU Av. 49, nº 125, Elândia – ITUIUTABA 01 26 3 

JFO 
Rua Barão de Cataguases s/nº Centro – JUIZ DE 

FORA 
01 58 30 

MÇU 
Rua Frederico Dolabela, nº 289,Centro – 

MANHUAÇU 
01 26 10 

MOC 
Rua Urbino Viana,nº 640, Vila Guilhermina- 

MONTES CLAROS 
01 41 15 

PAL 
Rua Comendador José Garcia, nº 825, Centro –  

POUSO ALEGRE 
01 24 09 

PAS 
Rua  Dr. José  Lemos  de  Barros, nº313 – Bairro 

Muarama – PASSOS 
01 13 04 

PMI 
Rua Major 

Gote, nº 1255 – PATOS DE MINAS 
01 29 18 

PNO 
Rua Carlos Gomes, nº 17- Esplanada – PONTE 

NOVA 
01 21 07 

POC 
Av. José Remígio Prézia, nº 303 – jardim dos Estados 

– POÇOS DE CALDAS 
01 25 09 

SJR 
Rua Prefeito Nascimento Teixeira, nº175,Bairro 

Segredo – SÃO JOÃO DEL REI 
01 16 04 

SLA 
Av. Dr. Reato Azeredo, nº 3170, Dante Lanza – 

SETE LAGOAS 
01 28 11 

UDI 
Av Levino de Souza, nº1845 – Umuarama - 

UBERLÂNDIA 
01 57 29 

URA Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Abadia - UBERABA 01 52 22 

CETEBIO 
Rua das Goiabeiras, nº 779, Distrito Industrial 

Genesco Aparecido de Oliveira- LAGOA SANTA 
01 12 10 

Agência 

Transfusional do 

Risoleta Tolentino 

Neves 

Rua da Gabirobas, 01 - Vila Clóris 0 01 01 

Agência 

Transfusional do 

Hospital João XXIII 

Av. Professor Alfredo Balena, 400 - Santa Efigênia 0 02 01 

Posto de Coleta do 

Shopping Estação 
Av. Cristiano Machado, 11.833 - Venda Nova 01 10 4 

TOTAL 24 714 324 

 


