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AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL
OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de pontes
metálicas, na quantidade estimada constante do ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
LEGISLAÇÃO: Leis Federais: nº. 8.666/1993 e alterações posteriores e
10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal nº.
7.507/2011, Decretos Municipais nº. 2.356/2011, 2.470/2013 e 2.471/2013 e
Protocolo ICMS 42 de 03/07/2009 e Decreto Federal nº. 8.538 de 06/10/2015.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: Paço Municipal, Sala do Setor
de Licitações, situada à Rua 9 de Julho, 290, centro, na cidade de Bofete-SP.
Entrega dos Documentos para Credenciamento, da Declaração Completa e dos
Envelopes Proposta e Documentos de Habilitação: DIA 19 DE JANEIRO DE 2018,
12:30 ÀS 13:00 HORAS – CREDENCIAMENTO; 13:00 HORAS – ABERTURA.
EDITAL NA INTEGRA: à disposição dos interessados no Setor de Licitações,
situada no endereço supracitado e no site www.bofete.sp.gov.br, que poderão retirar
o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, fac-símile e/ou email, CNPJ ou CPF.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

– TERMO DE REFERÊNCIA
– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
– MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
– MODELO DE DECLARAÇÃO COMPLETA
– MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE

FATOS

IMPEDITIVOS

ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP
– MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
– ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
– RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Dr. Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal
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EDITAL DE LICITAÇÃO
•
•
•
•
•

PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PONTES METÁLICAS
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL (RUA 9 DE JULHO, 290 - CENTRO)
DATA: 19 DE JANEIRO DE 2018 ÀS 12:30 HORAS (INÍCIO DOS TRABALHOS)
1 – PREÂMBULO

De conformidade com os dispositivos legais e de ordem do Senhor Prefeito Municipal, torno
público para conhecimento de interessados, que se acha aberto na Prefeitura Municipal de
Bofete, localizada na Rua 9 de Julho nº. 290, Pregão Presencial de registro de preços para
aquisições futuras e parceladas de pontes metálicas constantes no Anexo I – Termo de
referência.
O pregão será conduzido pelo pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, conforme designação
contida nos autos do processo. O pregão será realizado no dia 19 de janeiro de 2018, com início
dos trabalhos às 12:30 horas e abertura às 13:00 horas, no Paço Municipal, situado à Rua 9 de
Julho, 290, Centro, na Sala do Setor de Licitações, na cidade de Bofete, Estado de São Paulo,
quando deverão ser apresentados, no início, OS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO,
DA DECLARAÇÃO COMPLETA E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
2 – DO OBJETO DO PREGÃO
Este pregão visa o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de pontes metálicas,
constantes no ANEXO I.
3 – TIPO DO PREGÃO
Este pregão é do tipo menor valor global.
4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da presente aquisição onerará o seguinte recurso orçamentário:
02.00.00 - Poder Executivo – 02.17.00 – Departamento de Obras, Serviços Urbanos e
Rurais - 4.0.00.00.00 - Despesas de capital - 4.4.00.00.00 – Investimentos - 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas - 4.4.90.51.00 – Obras e instalações - 4.4.90.51.92 – Instalações –
20.6060024.1001 – Construções, instalações e reformas de próprios municipais, obras e
instalações.
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1 – Poderão participar deste Pregão empresas que estejam de acordo com o PROTOCOLO
ICMS 42 DE 03/07/2009 e interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da
aquisição que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.
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5.2 – Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País,
de interessados que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação, de
consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também
abrangidos pela proibição aqueles declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
6 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (1) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2)
6.1 – Os envelopes, respectivamente PROPOSTA (envelope nº. 1) e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (envelope nº. 2) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo
cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL Nº.
ENVELOPE PROPOSTA – 1
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº.
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 2

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

6.2 – Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em uma via, redigida
com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem
rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na
última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a
Procuração.
6.3 – Os documentos de habilitação (envelope nº. 2) poderão ser apresentados em original, por
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor na Administração,
ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via internet.
6.3.1 – A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à
apresentação do original ao pregoeiro, por ocasião da abertura do envelope Nº. 2, para a
devida autenticação.
6.3.1.1 – Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o documento original a
ser apresentado poderá não integrar o envelope.
6.3.1.2 – Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte do pregoeiro.
6.3.1.3 – O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a
indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.
6.3.2 – Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e
traduzidos para o português por tradutor público juramentado.
6.3.3 – Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega
dos envelopes.
7 – CONTEUDO DA PROPOSTA
7.1 – O proponente deverá apresentar uma única proposta, em uma única via, devendo conter
obrigatoriamente:
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a) O número deste Pregão;
b) A razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail);
c) Apresentar a descrição dos itens do Pregão, em conformidade com a especificação
contidas no edital (Termo de referência), sem alternativa de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua apresentação;
e) Apresentar preço unitário e total do item e valor global da proposta (com até duas
casas decimais depois da vírgula), expresso em moeda corrente nacional, em
algarismo, fixo, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de
qualquer encardo financeiro ou previsão inflacionária, em caso de divergência
entre os valores unitário dos itens e totais, será considerado o valor total do item;
f) No preço proposto deverá estar previsto, além do lucro, todos os custos diretos e
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre
outras despesas, tributos de qualquer natureza.
g) Deverá fazer parte do envelope proposta, prospecto e projetos técnicos dos produtos
ofertados, devendo obrigatoriamente constar as especificações técnicas que
demonstrem o atendimento ao edital, juntamente com imagens dos mesmos.
8 – DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01)
O envelope “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação do
proponente, os documentos comprobatórios abaixo:
8.1 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:
8.1.01 Registro Comercial, no caso de Empresa Individual.
8.1.02 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
8.1.03 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício.
8.1.04 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, além do ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
8.2 - Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
8.2.01 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
8.2.02 Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes nos âmbitos estadual e
municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
8.2.03 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (conforme Portaria PGFN /RFB
Nº1751, 02/10/2014);
8.2.04 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual relativo ao ICMS, Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços;
8.2.05 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativo à tributos mobiliários;
8.2.06 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
8.2.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452 de 1º de
maio de 1943 (introduzida pela Lei nº. 12.440/2011);
8.3 Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
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8.3.01 Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício social já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinados pelo contador
responsável, comprovado através de publicação ou cópia do Livro Diário,
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, estando devidamente
registrados em seus órgãos de competência, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá que assumir caso
lhe seja adjudicado o objeto licitado.
8.3.02 Quando a Empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano o balanço
anual será substituído por balanço parcial (de abertura ou intermediário) e
demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento.
8.3.03 Demonstrativo de Índices Financeiros, em papel timbrado da empresa, assinado
pelo contador responsável, devidamente identificado com o nome e CRC,
extraídos do balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras
da licitante. Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02
(duas) casas decimais após a vírgula com arredondamento:
LG - Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC - Ativo Circulante________________________
Passivo Circulante

≥ 1,0
≥ 1,0

8.3.04 Os resultados isolados das duas primeiras operações (Liquidez Geral – LG e
Liquidez Corrente – LC) deverão ser maiores ou iguais a 1,0 (≥ 1,0).
8.3.05 Comprovação de possuir PATRIMÔNIO LÍQUIDO integrado e registrado na Junta
Comercial do Estado da Sede da licitante, igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor global estimado do objeto desta licitação, através da apresentação do
contrato social ou última alteração contratual, acompanhado da certidão
simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da Sede licitante.
8.3.06 Comprovante de garantia de participação nos termos, valores e condições
previstas neste edital.
8.3.07 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, expedida no domicílio da licitante com no máximo 90
(noventa) dias da data de abertura dos envelopes. Tal certidão é indispensável
estar dentro do prazo a todos os licitantes, mesmo ME ou EPP.
8.4 Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido por este Município.
8.4.01 Com a apresentação do Certificado de Registro Cadastral, será dispensada
apresentação dos documentos contidos nos itens 8.1 (habilitação jurídica), 8.2
(regularidade fiscal e trabalhista) e 8.3 (qualificação econômico-financeira).
8.4.02 O CRC, que deverá estar devidamente atualizado, terá que conter a
especificação do ramo de atividade pertinente ao do objeto ora licitado, bem
como as datas de vencimentos de cada certidão exigida para a sua expedição,
devendo ocorrer a inabilitação do licitante que estiver com alguma certidão
vencida.
8.4.03 A apresentação do Certificado de Registro Cadastral, com validade, emitido pela
Prefeitura Municipal de Bofete substitui os documentos elencados neste item,
desde que apresentadas, em separado, as certidões com prazo de validade em
vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes, com exceção
da qualificação técnica, obrigando ainda a parte a declarar, sob as penalidades
cabíveis, a superveniência de fato impeditiva à habilitação.
8.4.04 Qualquer documento indispensável para a obtenção do Certificado de Registro
Cadastral com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, impondo-se,
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para tanto, a apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentação
contemplada no item 8.
8.4.05 A regularização da documentação mencionada anteriormente também poderá ser
levada a efeito na própria sessão.
8.4.06 Os documentos necessários à habilitação/emissão do CRC, poderão ser
apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório
competente ou por servidor da Administração Pública ou, ainda, por publicação
em órgão da imprensa oficial.
8.5 Documentação Relativa à Qualificação Técnica:
8.5.01 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto de licitação, que
contemplem no mínimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevância da obra, à considerar sobre os lotes 01 e 02, por meio de pelo menos
01 (um) e no máximo 03 (três) atestados expedidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em nome da empresa licitante, onde figure como
CONTRATADA, com as seguintes informações: - objeto do contrato; - nome do(s)
profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços; - quantificação principal; local; - período de execução.
10.5.2.1 Quando o(s) atestado(s) apresentados referirem-se a subcontratação,
deverão vir acompanhados de documento emitido pelo Contratante
original, proprietário da obra, demonstrando que a subcontratação
ocorreu com sua plena autorização.
8.6 Documentação Complementar:
8.6.01 Declaração de que não emprega menos de 18 (dezoito) anos em trabalhos
noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme Lei nº. 9.854/99.
8.6.02 Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo do anexo V.
8.6.03 Declaração de enquadramento – ME ou EPP, conforme modelo do anexo VI.
8.6.04 Declaração de que não emprega menor, conforme modelo do Anexo VII.
8.7 Disposições gerais da Habilitação:
8.7.01 Nas certidões que não constarem prazo de validade serão consideradas válidas
por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.
8.7.02 Os documentos emitidos VIA INTERNET serão considerados originais e poderão
ter sua autenticidade aferida pela Comissão Permanente de Licitações.
8.7.03 Excepcionalmente em caso de greve geral da instituição emitente da Certidão, e
comprovada a real impossibilidade de obtenção de Certidão recente, poderá a
Comissão de Licitação a seu exclusivo critério aceitar Certidão Negativa cujo
prazo de validade tenha se expirado após o início da greve, desde que
acompanhada de declaração de que a empresa está regularizada junto ao órgão
em greve. Caso a empresa vencedora esteja enquadrada nesta situação, a
mesma deverá apresentar a Certidão atualizada quando cessado o impedimento
à sua expedição.
8.7.04 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
excetos aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de
seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro
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8.7.05
8.7.06

8.7.07
a)
b)

8.7.08

contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos
na forma e condições previstos neste item.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
Durante a sessão de abertura dos envelopes, tanto da habilitação quanto à
proposta, não serão feitas autenticidades em documentos. A empresa que
desejar autenticar documentos deverá comparecer pelo menos 30 (trinta) minutos
antes da hora determinada para início dos trabalhos.
O proponente que se estiver enquadrado como ME ou EPP, deverá apresentar
um dos seguintes documentos:
Quando optante pelo simples nacional: comprovante de opção pelo simples
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
Quando não optante pelo simples nacional: declaração de imposto de renda ou
balanço patrimonial e demonstração do resultado econômico do exercício,
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II
do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, ou ainda, comprovante da
condição de ME ou EPP expedido pela Junta Comercial.
Caso o licitante entregar no credenciamento documento de habilitação
jurídica devidamente autenticada, não haverá necessidade do mesmo
figurar no envelope 2 - Documentos de Habilitação.
9 – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL

9.1 – O edital poderá ser consultado por qualquer interessado no Paço Municipal, situado à Rua
9 de Julho, 290, Centro, no Setor de Licitações, durante o expediente normal do órgão licitante,
das 07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas, até a data aprazada para recebimento dos
documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”.
9.2 – O aviso do edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos jornais
Estadão e Diário de Sorocaba, bem como divulgado no SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO podendo
ser consultado e extraído por meio do endereço www.bofete.sp.gov.br.
9.3 – O edital será entregue qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local
especificado no item 9.1.
9.3.1 – A providência a que se refere o subitem 9.3 pode ser levada a efeito também por
meio de e-mail.
10 – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
10.1 – É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimento sobre o
ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias
da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado de
acordo com o Código Tributário Municipal.
10.1.1 – A pretensão referida no subitem 10.1 poderá ser formalizada por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado no
endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de
esclarecimentos encaminhados por meio do e-mail licitacao@bofete.sp.gov.br ou facsímile, através do telefone (14) 3883-9309, cujos documentos originais correspondentes
deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 9.1.
10.1.2 – As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de
caráter estritamente informal.
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10.1.3 – Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar
do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a
integrar os autos do pregão, dando-se ciência às demais licitantes, através do site oficial.
11 – PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
11.1 – É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até
2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
11.1.1 – As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado no
endereço e horário constantes no subitem 9.1.
11.1.2 – A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a contar
do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do pregão e divulgada no
site oficial.
12 – CREDENCIAMENTO
12.1 – Aberta a fase para credenciamento dos eventuais participantes do pregão, consoante
previsão estabelecida no subitem 12.2 deste edital, o representante da proponente entregará ao
pregoeiro documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por
sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir um Documento de
Identidade com foto.
12.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as
etapas/fases do pregão, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de
preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao
final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
12.2.1 – Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a
mesma deverá vir acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro
documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para
constituir mandatário.
12.2.2 – O não credenciamento ou sua não aceitação implica em desistência da
formulação de lances e de recursos.
12.3 – Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
12.3.1 – É admitido somente um representante por proponente.
12.3.2 – A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da
proponente neste pregão, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais
atos, inclusive recurso.
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12.3.3 – Desenvolvido o credenciamento das proponentes que comparecerem, o
pregoeiro declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte
consiste no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.
13 – RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO COMPLETA E DOS ENVELOPES PROPOSTA E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1 – A etapa/fase para recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos
de habilitação será levada a efeito tão logo se encerre da fase de credenciamento.
13.1.1 – A declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação não deve
integrar os envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, constituindo-se
em documento a ser fornecido separadamente; fica facultada a utilização do modelo
constante do ANEXO IV.
13.2 – Iniciada esta etapa/fase, o pregoeiro receberá e examinará a declaração de que a
proponente cumpre os requisitos de habilitação.
13.2.1 – A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com
a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste Pregão,
impossibilitando, em consequência, o recebimento dos envelopes proposta de preços e
documentos de habilitação. No entanto, é permitido o preenchimento na própria sessão,
à próprio punho.
13.2.2 – O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue
participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega dos envelopes
proposta de preços e documentos de habilitação.
14 – ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA
14.1 – Compete ao pregoeiro proceder à abertura dos envelopes de proposta de preços,
conservando intactos os envelopes de documentos para habilitação e sob a guarda do pregoeiro.
15 – EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS
15.1 – O pregoeiro examinará as propostas sempre levando em conta as exigências fixadas no
item 7.
15.1.1 – O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da
conformidade do mesmo com as especificações estabelecidas no Edital e seus anexos,
para atendimento das necessidades do órgão licitante. O pregoeiro sempre decidirá em
favor da disputa.
15.2 – Definidas as propostas que atendem às exigências retro, envolvendo o objeto, o pregoeiro
elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do menor
preço por item, constando em Ata o motivo das que, eventualmente, neste momento, forem
preliminarmente desclassificadas.
16 – DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16.1 – Será desclassificada a proposta que:
a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente
apresentação;
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
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c) Oferecer vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsídios ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) Apresentar item com preço manifestadamente inexequível, tomando como base o
levantamento de preços realizado pela municipalidade;
e) Apresentar item com preço simbólico, valor zero ou superior à estimativa de custo
levantada pelo setor de compras.
17 – DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS
17.1 – Para efeito de oferecimento de lances verbais, o pregoeiro selecionará, sempre com base
na classificação preliminar, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e
todas àquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento) dessa.
17.1.1 – Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão
estabelecida no subitem 17.1, o pregoeiro selecionará, sempre com base na
classificação provisória, a melhor proposta e das duas propostas imediatamente
superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer
que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada
no subitem 17.1.2.
17.1.2 – Em caso de empate entre as duas ou mais propostas, observar-se-ão, também
para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes
regras:
a) Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até
10% (dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no
mínimo, 3 (três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no
subitem 17.1; ou
b) Todas as propostas coincidentes com um dos três menores valores ofertados, se
houver.
17.1.3 – Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1.2, letras
“a” e “b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das
proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de
sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta / lance.
17.1.4 – Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o
pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do pregão, inclusive para
melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo
quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do
pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao pregão, condicionado, em todas as hipóteses, à
inexistência de prejuízos ao órgão licitante.
18 – OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS
18.1 – Definidos os aspectos pertinentes à proponentes que poderão oferecer ofertas / lances
verbais, dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em
valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta ou lance de menor preço e ainda com
redução mínima de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor médio apurado pela municipalidade.
18.2 – O pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de
lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de menor preço e as
demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço
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será a última a oferecer lance verbal. Havendo propostas escritas empatadas, a ordem
sequencial de convocação para lances é a de credenciamento, decrescente, conforme previsto
no sistema eletrônico do Pregão Presencial.
18.2.1 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados sujeitando-se a licitante
desistente às penalidades constantes deste Edital.
18.3 – Quando convocada pelo pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance
verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada
para a classificação final.
18.4 – A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
18.5 – O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todos os
proponentes declinarem da correspondente formulação.
18.6 – Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na
ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s),
sempre com base no último preço / lance apresentado, o pregoeiro examinará a aceitabilidade
do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a
respeito. Quando convocado pelo pregoeiro, na própria sessão pública, o licitante deverá
comprovar as condições de exequibilidade financeira de sua proposta/lance.
18.7 – O pregoeiro decidirá motivadamente pela negociação com a proposta de menor valor,
para que seja obtido preço melhor.
18.8 – Na hipótese de não realização de lances verbais, o pregoeiro verificará a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
18.9 – Ocorrendo a previsão delineada no subitem anterior, durante o exame da aceitabilidade
do objeto e do preço, também é facultado ao pregoeiro negociar com a proponente da proposta
de menor preço, para que seja obtido o preço melhor.
18.10 – O pregoeiro deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ ou de todos os meios possíveis para a
correspondente verificação.
18.11 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
Documentos de Habilitação da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha(s)
formal(is) relativa(s) à documentação na própria sessão.
18.12 – Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.11, a correção da(s) falha(s)
formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a
apresentação, encaminhamento e / ou substituição de documentos(s), ou com a verificação
desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a
produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). O pregoeiro poderá promover quaisquer diligências
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo o
licitante atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.
18.13 – Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no edital, a proponente
será declarada vencedora.
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18.14 – Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade
quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quando ao objeto e preço, na hipótese
de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens
antecedentes.
18.15 – Sendo a proposta aceitável, o pregoeiro verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se
igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes e a preferência prevista neste
edital.
19 – RECURSO ADMINISTRATIVO
19.1 – Por ocasião do final da sessão, após a declaração do vencedor pelo Pregoeiro, a(s)
proponentes(s) que participou(aram) do pregão ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s),
se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de
recorrer.
19.2 – Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / procedimento
do pregão, a proponente interessada deverá motivar a respeito, procedendo-a, inclusive, o
registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
19.3 – As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente.
19.4 – Após a apresentação das contrarrazões ou do recurso do prazo estabelecido para tanto, o
pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente
informados, à autoridade competente para decisão.
19.5 – Os autos do pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e
horários previstos no subitem 9.1 deste edital.
19.6 – O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação
dos autos insuscetíveis de aproveitamento.
20 – ADJUDICAÇÃO
20.1 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, por parte da(s)
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao pregoeiro adjudicar
o objeto do certame à proponente vencedora.
20.2 – Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e a após a decisão
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do
certame à proponente vencedora.
21 – HOMOLOGAÇÃO
21.1 – Compete ao Prefeito Municipal homologar o pregão.
21.2 – A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da
proponente adjudicatário para assinatura da Ata de Registro de Preços.
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22 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
22.1 – O resultado final do pregão será publicado no endereço eletrônico www.bofete.sp.gov.br.
e nos outros meios onde fora publicado o resumo do edital (item 9.2).
23 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
23.1 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na
forma do ANEXO VIII e nas condições previstas neste Edital.
23.2 – A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de até 12 (doze)
meses.
23.3 – Após a devida Homologação e da formalização da Ata de Registro de Preços, o
adjudicatário será convocado formalmente para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
23.4 – O Adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a assinatura da Ata de Registro
de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado
pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito
pela Administração.
23.5 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da nota de empenho no prazo
previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor total da contratação,
sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
23.6 - É facultado a Prefeitura Municipal de Bofete, quando o convocado não receber, atestar
seu recebimento ou não aceitar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.
24 – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
24.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador (Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Bofete-SP), e somente após a
anuência expressa do mesmo, desde que devidamente comprovada a vantagem e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal n.º
10.520/02, na Lei Federal n.º 8.666/93 e no Decreto Municipal n.º 2.470/2013.
24.2 - Caberá ao fornecedor, beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento para órgãos ou
entidades vinculadas a Administração Pública Municipal, diferentes das constantes neste Edital,
até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados em Ata para cada órgão
usuário, e desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
25 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
25.1 - A Prefeitura Municipal de Bofete será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração da ATA de REGISTRO DE PREÇOS decorrentes desta licitação e indicará,
sempre que solicitados pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos
a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.
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25.2 – Os pedidos de compras referentes às solicitações dos produtos serão enviados por fax ou
e-mail, devendo o fornecedor comunicar o recebimento do mesmo dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
25.3 - O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não acusar o recebimento do
pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na ATA de REGISTRO
DE PREÇOS estará sujeito às sanções previstas neste Edital.
26 – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
26.1 – É vedado o aumento das quantidades previstas originalmente na Ata de Registro de
Preços.
27 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
27.1 - Durante a vigência da ATA de REGISTRO DE PREÇOS, os preços registrados serão
fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos
preços praticados no mercado.
27.1.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II
do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar a ATA e iniciar outro processo licitatório.
27.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente
registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Bofete-SP para alteração, por
aditamento, do preço da ATA.
28 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE
28.1 - O Proponente terá o seu REGISTRO DE PREÇOS cancelado na ATA, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.
29 – PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
29.1 - Os produtos deverão ser entregues no município de Bofete no horário das 07:30 às 11:00
e das 12:30 às 17:00 horas em locais à serem definidos pela municipalidade. Caso a definição
dos locais não seja definida dentro dos prazos estipulados neste instrumento convocatório e
documentos provenientes da formalização do negócio (Ata de Registro de Preços), o proponente
poderá considerar os locais mencionados no Anexo I – Termo de Referência.
29.2 - A Prefeitura solicitará formalmente os materiais, mediante requisição à ser expedida pelo
Departamento de Obras da Municipalidade. Após a solicitação, a contratada terá até 05 (cinco)
dias úteis para a entrega, prorrogáveis por igual período, à critério da administração, desde que
devidamente justificado.
29.3 - Os produtos deverão ser transportados acompanhados da referida Nota Fiscal
correspondente, que deverá ser assinado pelo responsável do Setor de Obras. E seguir a devida
tramitação contábil.
29.4 - A contratada deverá respeitar o horário de funcionamento do contratante, devendo o
mesmo comunicar com antecedência mínima de 01 (um) dia, qualquer alteração que por ventura
ocorrer seja por qualquer motivação.
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30 – DO PAGAMENTO
30.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após cada entrega do objeto,
mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente em nome da Prefeitura Municipal de
Bofete, desde que o objeto tenha sido entregue na totalidade em que foi solicitado e de acordo
com as determinações, exigências e especificações técnicas acordadas, devendo ainda, ser
aprovado pelo Setor competente do contratante.
30.2 - Reserva-se ao Município o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com
o solicitado ou fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo ser exigido novo
fornecimento, que atenda ao pedido de maneira satisfatória, sem ônus para o CONTRATANTE.
30.3 - Após a aprovação expressa da nota fiscal pelo Setor competente, a despesa será
liquidada e o pagamento será liberado.
30.4 - O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora, na ordem bancária,
creditada na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome
do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
31 - DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
31.1 Não será necessária a apresentação das amostras, porém, a Prefeitura Municipal se
detém no direito de vistoriar as instalações da empresa vencedora para verificações in-loco.
31.2 O Município poderá também solicitar os laudos que comprovem o atendimento das
normas contidas no Anexo I – Termo de Referência.
31.3 O proponente deverá apresentar projeto técnico, inclusive com fotos, dos produtos (lote
01 e 02), conforme alínea g do item 7 deste instrumento convocatório.
32 – SANSÕES ADMINISTRATIVAS
32.1 – Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Bofete, pelos prazos
abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição:
a) Não retirar ou deixar de comprovar que recebeu a nota de empenho sem motivo
justo e aceito ou deixar de manter a proposta ou lance no prazo de validade:
Impedimento de contratar com a Administração por 02 (dois) anos;
b) Deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame:
impedimento de contratar com a Administração por 03 (três) anos;
c) Apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento
de contratar com a Administração por 05 (cinco) anos.
32.2 – A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência
das demais cominações legais contempladas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993,
especialmente:
a) Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de
atraso, caso a entrega dos produtos não ocorra dentro dos 05 (cinco) dias úteis
após a devida solicitação, ressalvada a solicitação de prorrogação de prazo;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação caso a entrega
dos produtos ocorra num prazo maior que 30 (trinta) dias, neste caso, será
considerado como inexecução parcial;
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c) Anulação total da Ata de Registro de Preços e multa de 15% (quinze por cento)
sobre o valor total da contratação caso não haja fornecimento após 45
(quarenta e cinco) dias da devida solicitação, neste caso, será considerada
como inexecução total.
32.3 - Independente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponente ficará sujeita,
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua
inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova
contratação, na hipótese da proponente classificada não aceitar a contratação pelos mesmos
preços e prazos fixados pela inadimplente.
32.4 - Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
32.5 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com a prefeitura, ou de declaração de
inidoneidade.
32.6 - As multas mencionadas nas alíneas anteriores serão descontadas dos pagamentos a que
a contratada tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda,
judicialmente, quando for o caso.
32.7 - Caso a contratada não possua crédito junto à Prefeitura Municipal de Bofete, será
regularmente intimada a efetuar o pagamento mediante Guia de Recolhimento.
32.8 - O não atendimento do subitem anterior implicará na inscrição do débito em Dívida Ativa
do Município.
33 – DISPOSIÇÕES GERAIS
33.1 – As normas disciplinadoras deste pregão serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, observada a igualdade de oportunidade entre as proponentes, sem comprometimento
do interesse público, da finalidade e da segurança do contrato a ser firmado.
33.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente no órgão ou na entidade.
33.3 – Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste edital,
desde que não haja comunicação do pregoeiro em sentido contrário.
33.4 – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a
qualquer indenização.
33.5 – O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no
afastamento do proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do pregão.
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33.6 – A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s)
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por
esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do pregão.
33.7 – A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos colacionados em qualquer fase do pregão.
33.8 – Os casos omissos neste edital de pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com base na
legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de
direito.
33.9 – Será competente o foro da Comarca de Porangaba-SP, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste pregão.
Setor de Licitações em 02 de janeiro de 2018.

Dr. Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E
PARCELADAS DE PONTES METÁLICAS.
Item

Qtde

Unid.

01

16

Un

02

20

Un

03

26

Sç

04

26

Sç

Especificação
Módulos marítimos de 40’ do tipo Flat
Rack, nas seguintes dimensões
mínimas: 12,19m x 2,44m x 0,62m,
composto de: guarda corpo
confeccionado em aço carbono tubular,
nas cabeceiras com medida mínima de
100x100x4,25mm, aço carbono tubular
internas verticais com medida mínima de
100x50x3mm e aço carbono tubular
horizontais com medida mínima de
50x50x2mm soldadas entre si; superfície
superior forrada com chapa xadrez
confeccionada em aço carbono de no
mínimo 3/16” na área de madeira;
pintura total em esmalte sintético em cor
à ser definida.
Módulos marítimos de 20’ do tipo Flat
Rack, nas seguintes dimensões
mínimas: 6,09m x 2,44m x 0,36m,
composto de: guarda corpo
confeccionado em aço carbono tubular,
nas cabeceiras com medida mínima de
100x100x4,25mm, aço carbono tubular
internas verticais com medida mínima de
100x50x3mm e aço carbono tubular
horizontais com medida mínima de
50x50x2mm soldadas entre si; superfície
superior forrada com chapa xadrez
confeccionada em aço carbono de no
mínimo 3/16” na área de madeira;
pintura total em esmalte sintético em cor
à ser definida.
Fretes até a sede do município de
Bofete (latitude 23º06'08" Sul e longitude
48º15'28" Oeste’)
Descarga a sede do município de Bofete
(latitude 23º06'08" Sul e longitude
48º15'28" Oeste’)

Valor
médio
apurado

Valor total
estimado

16.572,71 265.163,36

10.886,17 217.723,40

1.805,00

46.930,00

964,58

25.079.08
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE
PONTES METÁLICAS
Item

Qtde

Unid.

01

16

Un

02

20

Un

03

26

Sç

04

26

Sç

Especificação
Módulos marítimos de 40’ do tipo Flat Rack,
nas seguintes dimensões mínimas: 12,19m
x 2,44m x 0,62m, composto de: guarda
corpo confeccionado em aço carbono
tubular, nas cabeceiras com medida mínima
de 100x100x4,25mm, aço carbono tubular
internas verticais com medida mínima de
100x50x3mm e aço carbono tubular
horizontais com medida mínima de
50x50x2mm soldadas entre si; superfície
superior forrada com chapa xadrez
confeccionada em aço carbono de no
mínimo 3/16” na área de madeira; pintura
total em esmalte sintético em cor à ser
definida.
Módulos marítimos de 20’ do tipo Flat Rack,
nas seguintes dimensões mínimas: 6,09m x
2,44m x 0,36m, composto de: guarda corpo
confeccionado em aço carbono tubular, nas
cabeceiras com medida mínima de
100x100x4,25mm, aço carbono tubular
internas verticais com medida mínima de
100x50x3mm e aço carbono tubular
horizontais com medida mínima de
50x50x2mm soldadas entre si; superfície
superior forrada com chapa xadrez
confeccionada em aço carbono de no
mínimo 3/16” na área de madeira; pintura
total em esmalte sintético em cor à ser
definida.
Fretes até a sede do município de Bofete
(latitude 23º06'08" Sul e longitude 48º15'28"
Oeste’)
Descarga a sede do município de Bofete
(latitude 23º06'08" Sul e longitude 48º15'28"
Oeste’)
VALOR GLOBAL
(valor por extenso)

Valor
Unitário

Valor
total
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Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao
cumprimento integral deste Edital e seus anexos.
DADOS DO PROPONENTE:
Razão Social:
Endereço completo:
CNPJ:
I.E.
Telefone:
Celular:
Validade da Proposta (não inferior a 60 dias corridos)
Local / Data

.....................................................................................
Assinatura do responsável

Prefeitura Municipal de Bofete
CNPJ 46.634.143/0001-56

Rua 9 de Julho, 290, Centro - Fone (14) 3883-9300/Fax (14) 3883-9301
CEP 18590-000 – BOFETE – Estado de São Paulo
www.bofete.sp.gov.br

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(* Utilização facultativa)
PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE
PONTES METÁLICAS

Por
este
instrumento
particular
de
Procuração,
a
______________________
(Razão
Social
da
Empresa),
com
sede
_____________________________(endereço completo da matriz), inscrita no
CNPJ/MF sob nº. _____________________ e Inscrição Estadual sob
nº._________________, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s)
outorgante(s)) Sr.(a)________________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº. _________________ e CPF nº.___________________,
nomeia(m)
e
constitui(em)
seu
bastante
Procurador
o(a)
Sr.(a)_____________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG
nº. _________________ e CPF nº.___________________, a quem confere(imos)
amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante
__________________ (indicação do órgão licitante), no que se referir ao Pregão
Presencial Nº. ___/____, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas
as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO COMPLETA, os
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (1) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2)
em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances,
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, ou silenciar, assinar a
ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO,
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
Outorgante,
A presente Procuração é válida até o dia __________________.
Local e data.

Assinatura
Atenção: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento
particular, a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente
ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do
outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO COMPLETA
À Prefeitura Municipal de Bofete
A/C Sr. Pregoeiro
Setor de Licitações
PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE
PONTES METÁLICAS

DECLARAÇÃO COMPLETA
A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº. _________________, sediada na ____________________________, Município de
__________________, Estado de _________________, Fone ______________, por
intermédio de seu representante legal, Senhor _____________________, portador da
Cédula de Identidade RG nº. ___________________ e do CPF nº. ___________________,
DECLARA sob as penas da lei:
a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação nos termos do Artigo 4º, inciso VII
da Lei nº. 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis
conforme previsto no Artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002, atendendo
plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
b) Em atendimento ao Artigo 27, inciso V da Lei Federal nº. 8.666/93, acrescida pela Lei
nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999 que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menos de dezesseis anos;
c) Atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
d) Conhece e aceita o inteiro teor do Instrumento Convocatório, ressalvando-se o direito
recursal, bem como declara ter recebido todos os documentos e informações
necessárias ao cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
e) Não consta em sua diretoria nenhum funcionário público;
f) Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
lucro e outros necessários ao cumprimento integral deste Edital e seus anexos;
g) Os produtos ofertados atendem as especificações descritas no Edital;
h) Para fins do disposto no §2º do artigo 32 de Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº. 9.845 de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de
participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e
que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da
Federação. Não se encontra, nos termos da Legislação em vigor ou do presente
certame, sujeito à qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua
regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste
procedimento possa decorrer.

..................................................................................
assinatura do representante legal
nº. do RG
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
PARCELADAS DE PONTES METÁLICAS

AQUISIÇÕES

FUTURAS

E

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________,
sediada.

(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
PARCELADAS DE PONTES METÁLICAS

AQUISIÇÕES

FUTURAS

E

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos)
para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na
modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do
disposto na LC 123/2006 e 147/2014.
__________________________________________________________________
Local e data

__________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante

Prefeitura Municipal de Bofete
CNPJ 46.634.143/0001-56

Rua 9 de Julho, 290, Centro - Fone (14) 3883-9300/Fax (14) 3883-9301
CEP 18590-000 – BOFETE – Estado de São Paulo
www.bofete.sp.gov.br

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
PARCELADAS DE PONTES METÁLICAS

AQUISIÇÕES

FUTURAS

E

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________,
sediada
(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS. 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018.
Aos ______ (____________________) dias do mês de ___________ do ano de
_______________, autorizado pelo ato de folhas (______________) do processo de PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 05/2018, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o
disposto no artigo 15º da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Decreto
Municipal nº. __________, de 13 de abril de 2009 que, conjuntamente com as condições a seguir
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR
DA ATA:
I
–
Considerando-se
registrados
os
seguintes
preços
do
Detentor
da
Ata:_______________________, CNPJ/MF Nº.___________________, representada pelo seu
_______________,
Sr.(a)
______________________
(qualificação),
à
saber:_________________________________.
1.1

Item

Descrição dos itens:
Quantidade
Estimada
12 meses

Unidade

Especificação

Preço
Unitário

Preço
Total
12 meses

1.1.1

Faz parte do Rol de encargos da detentora da Ata, por sua conta, todos os custos de
transporte, descarga, etc.

1.1.2

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua
assinatura e término no dia __ de _____________ de _________.

1.2

O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma
via da nota de empenho com que correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento
por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de Pregão Nº. 05/2018.

1.3

O prazo para entrega dos materiais será o estabelecido no Edital de Pregão Nº. 05/2018,
inclusive nas condições lá estabelecidas.

1.4

Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 10 (dez) dias úteis da apresentação
da nota fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade
perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela
contratante.

1.5

Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com
os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

1.6

As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta da Unidade
Orçamentária, a seguir discriminadas, constante da Nota de Empenho específica:
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02.00.00 - Poder Executivo – 02.17.00 – Departamento de Obras, Serviços Urbanos e
Rurais - 4.0.00.00.00 - Despesas de capital - 4.4.00.00.00 – Investimentos - 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas - 4.4.90.51.00 – Obras e instalações - 4.4.90.51.92 – Instalações –
20.6060024.1001 – Construções, instalações e reformas de próprios municipais, obras e
instalações.
1.7

Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o
Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nessa
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do
parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.

1.8

O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às sanções previstas no item
32 do Edital do Pregão Presencial nº. 05/2018, que desta Ata faz parte integrante.

1.9

O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e
nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, ou a
pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

1.10

O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital do Pregão Presencial nº. 05/2018.

1.11

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se todos os seus
dispositivos, o Edital do Pregão Presencial nº. 05/2018, a Nota de Empenho com os termos
aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes
disposições.

1.12

As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas
no Foro da Comarca de Porangaba-SP, esgotadas as vias administrativas.

1.13

Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Senhor Dr. Dirceo Antonio Leme de Melo, Prefeito Municipal de Bofete, e pelo Senhor
____________________ qualificado preambularmente, representando a detentora e
testemunhas.

DR. DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ÓRGÃO LICITANTE

_____________________________
__________________________________
DETENTOR DA ATA

Edson José de Camargo
RG. nº. 26.717.570-X
Testemunha

___________________________
RG. nº. _________________
Testemunha

Prefeitura Municipal de Bofete
CNPJ 46.634.143/0001-56

Rua 9 de Julho, 290, Centro - Fone (14) 3883-9300/Fax (14) 3883-9301
CEP 18590-000 – BOFETE – Estado de São Paulo
www.bofete.sp.gov.br

ANEXO IX
AVISO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
PROCESSO Nº. 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE
PONTES METÁLICAS

Empresa:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:
Pessoa responsável:

Estado:
I.E.
Fax:

ATENÇÃO
É responsabilidade da empresa o recebimento do edital junto ao
Pregoeiro. A não comunicação imediata do recebimento poderá
prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais
alterações ocorridas no decorrer da licitação. O recebimento deverá ser
imediato junto à retirada do Edital e seus anexos.

Para: Setor de Licitações. A/C Sr. Pregoeiro
Fone/Fax: (14) 3883-9309 e-mail: licitacao@bofete.sp.gov.br

MENSAGEM
Comunico ao Senhor Pregoeiro, o recebimento do edital do
Pregão Eletrônico nº. 03/2017.

.....................................................................................
Assinatura do responsável

