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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2018 

VENCIMENTO: 09 de maio de 2018, às 14:00 hs 

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo-SP e 
essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter 
à Comissão Permanente de Licitação por meio do e-mail 
licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br. 

A não remessa do recibo exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

 
 

 
 
 
 

 

Razão Social:    

 
C.N.P.J. n.    

 
I.E. n.    

 
Endereço:   E-

mail:    

Cidade:   Estado:   

Telefone:  Fax:     

Pessoa para contato:    

 
DECLARO que recebi nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 

 
Local:  , de  de 2018. 

 
 

________________________ 
 

Assinatura / Carimbo empresa 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EM SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018 
TITULO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
DATA ABERTURA: 09 de maio de 2018, às 14:00 (Quatorze horas) 
LOCAL: Rua Garcia Braga, 93 centro - São Pedro do Turvo – SP – Fone/Fax: (14) 3377-9700 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018, do 
tipo menor preço por item, objetivando EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 

DO MUNICÍPIO, conforme relacionadas no anexo I, regida pela Lei Federal n. 10.520, de 
17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 4.390, de 07 de novembro de 2006, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, da Lei Complementar n. 123, de 17 de 
dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório 
e anexos, que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar 
do certame. 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de 
São Pedro do Turvo, na Rua Garcia Braga, nº 93, centro, iniciando-se no dia 09 de maio 
de 2018, às 14:00 (quatorze horas) e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio 
da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo licitatório. 

Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeça a realização da sessão 
pública de abertura de envelopes no dia previsto, a reunião será adiada para o primeiro 
dia útil subseqüente, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido previamente. 
 
1 - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificações 
constantes do Anexo I. 
1.2 O Município não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitantes 
vencedores, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais 
itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 
preferência, nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93. 
1.3 - Este Registro de Preços poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Municipal. 
1.4 -  A proposta eletrônica PE000483002.MIC deverá vir em CD ou Pen Drive 
gravada através do Programa Licitamap, para agilizar os trabalhos da Comissão de 
Licitação, que se encontra disponível no site do município, gratuitamente, através 
de acesso no link licitações. 
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2 - DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1- A participação no Pregão se dará por meio da presença do representante legal da 
empresa licitante, ou por representante credenciado por meio de procuração com firma 
reconhecida, que deverá ser apresentada ao Pregoeiro, em separado, antes do início da 
sessão de lances e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio de lances verbais, observados data e horário limite 
estabelecidos, colhidos e consignados em ata própria. Não será permitida uma pessoa, 
mesmo que devidamente habilitada, representar mais de uma empresa. 

2.2 - As microempresas, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas que 
quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, 
independentemente da adoção do regime tributário simplificado, deverão apresentar fora 
dos envelopes, Anexo V Declaração de Enquadramento como ME ou EPP. 
2.2.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
2.2.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar do momento em que a empresa for 
declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Municipalidade, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, 
art. 43, § 1º). 
2.2.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.2.2, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, 
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, 
da Lei Federal n. 10.520/02; (LC n° 123. art. 43, § 2º). 
2.3- O registro cadastral não substitui o documento de credenciamento do participante 
ANEXO VI, previsto no item 3 (três) deste edital, que deverá ser apresentado por todos 
os licitantes. 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 
com firma reconhecida do representante legal, da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preços, interpor recursos, desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante 
para a outorga; 
c) o representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
3.2- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
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3.3- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
3.4- O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta de apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que 
há de ser considerado para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 
 
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 

4.1- A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo estabelecido no Anexo II, e a declaração de microempresa ou empresa de 
pequeno porte visando o exercício da preferência prevista na Lei Complementar n. 
123/06 de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V, deverão ser apresentados 
fora dos Envelopes n. 1 (Proposta) e n. 2 (Habilitação). 
4.2- A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes lacrados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 
5 - ENVELOPE PROPOSTA: 

5.1 - A proposta, nos termos do item 4.2 da clausula IV, deverá ser apresentada 
datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser 
identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste 
caso, juntando-se a procuração; devendo conter: 
5.1.1 - item (compatível com o objeto descrito), e especificação técnica completa, desde 
que já não definida no ANEXO I; 
5.1.2 - identificação completa do produto, constando inclusive a marca e procedência; 
5.1.3 - Proposta com o preço unitário e total para cada item, expressos em moeda 
corrente nacional. Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas, 
impostos ou taxas e encargos sociais, não cabendo qualquer outro custo adicional. É 
expressamente vedada a inclusão de valores pertinentes a encargos financeiros ou de 
previsões inflacionarias. 
5.1.4 - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 
contados da data de encerramento da licitação. 
5.2 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de 
validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do 
proponente. 

ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2018 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 

ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2018 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 
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5.3 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 
5.4 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta 
será considerada válida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra 
manifestação. 

6 -  ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: 

6.1- O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados: 

a - Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral junto ao CNPJ/MF (conforme 
Instrução Normativa n. 200/02 da SRF); 

b -  Prova de regularidade de Débitos do FGTS (CRS – Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço); 
c - Prova de regularidade de Débitos do INSS (CND – Instituto Nacional do Seguro 
Social); 
d -  Prova de regularidade de Débitos de Tributos Federais; 
e -  Prova de regularidade de Débitos de Tributos Estaduais; 
 f -  Prova de regularidade de Débitos de Tributos Municipais relativos a atividade, do 
domicílio da proponente; 
g -  Prova de Regularidade de Débitos Trabalhista; 
h - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, conforme anexo IV; 
i - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, conforme modelo constante do anexo III; 
6.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe 
de Apoio. 
 

7 - O PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

7.1- No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos. DAS 13:00 AS 13:30. 

7.2- Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e 
os documentos de habilitação. 
7.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no  certame. 
7.4 - Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços manifestamente 
excessivos, irrisórios, simbólicos ou de valor zero, ou ainda aquelas que fizerem alusão a 
financiamentos subsidiados e de fundo perdido, assim como não atendam às 
especificações deste edital. 
7.5- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
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a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 
de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
7.6 - O (a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de 
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços. 

7.7 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
7.9 - Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
7.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes  
dessa  etapa declinarem da formulação de lances. 
7.11 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
7.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

7.13 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
7.14 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
7.15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n. 2 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
7.16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
a) Substituição e apresentação de documentos, ou 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
7.17 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
7.18 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
7.19 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
7.20 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
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oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
 
8 – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E/OU LAUDOS TÉCNICOS 
8.1 - A critério da equipe técnica do Pregão e quando solicitado no Anexo I (Termo 
de Referência), o licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para 
apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item cuja 
marca não seja conhecida pela área técnica da Prefeitura Municipal de São Pedro do 
Turvo, ou que em momento pretérito apresentou problema de funcionamento ou 
desempenho, para a verificação da compatibilidade do item com as especificações 
constantes do Anexo I e conseqüente aceitação da proposta. 
8.2 - A entrega da amostra fora do local ou prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a) ou a sua 
reprovação pela área técnica da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo acarretará a 
desclassificação do licitante. 
 
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) 
Pregoeiro(a) à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação. 
9.3 - Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou  
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6 - A adjudicação será feita por Item. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

10.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
c) a validade dos produtos com prazo de pelo menos 5 meses, a contar da data de 
entrega. 
 
11 - DO FORNECIMENTO E DA FORMA DE  PAGAMENTO: 

11.1 - Os itens homologados para a empresa vencedora deverão ser entregues em um 
prazo máximo de 7 dias corridos após a  solicitação, mediante empenho prévio emitido 
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por funcionário da Prefeitura Municipal. Sendo o seu fornecimento parcelado até o 
vencimento do contrato. 

 

11.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, no décimo dia útil do mês subsequente 
ao mês da entrega, correspondendo as quantidades do produto efetivamente entregues 
durante aquele mês, ao preço vigente na data da entrega, mediante a apresentação da 
nota fiscal, acompanhada das respectivas requisições, após a regular liquidação, 
conforme estabelecido no artigo 63 da lei n.º 4.320/64. 
11.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada, hipótese em que o prazo para pagamento será contado somente após a 
apresentação válida. 
11.4 – Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço 
contratado, seja a qualquer título.  
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 - Os recursos financeiros para a realização do objeto desta Licitação correrão 
futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Departamento 
requisitante. 

 
13 – DA CONTRATAÇÃO: 

13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

Ata de Registro de Preços. 

13.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos 

de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 

informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

13.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o subitem 11.2 deste item 11, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena 

de a contratação não se realizar. 

13.4- A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data  da  

convocação, comparecer na Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo para assinar o 

termo de contrato. 

13.5- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.2 deste item 11, ou se 

recusar a assinar o contrato, caracterizada a desistência, serão convocados as demais 

licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à 

celebração da contratação. 
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13.6- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso. 

13.7 - A futura Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua 
assinatura pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, até 15/05/2019, devendo ser 
considerado rescindido, mesmo que ainda restem produtos a serem entregues. 
13.8 – A ata de registro de preços, objeto da presente licitação poderá ser alterado nos 
casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 
13.9 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação em jornal local e veiculação na 
Internet. 
 

14 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO: 

14.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Município de São Pedro do Turvo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

14.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com 

multa de quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta 

adjudicada, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes. 

15.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

15.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 

as propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que 

desejarem. 

15.5 - O resultado do presente certame será divulgado em jornal local e no endereço 
eletrônico desta prefeitura. 
15.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão 

à disposição para retirada na Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, após a 

celebração do contrato. 

15.7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das  propostas,  

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições 

deste Edital. 

15.8 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização 

do certame. 

15.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a). 
15.10 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Especificações do objeto; 
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Anexo II – Modelo de declaração de atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo III – Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do trabalho;  
Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 
Anexo V – Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte;  
Anexo VI – Modelo de ato de credenciamento; 
Anexo VII – Minuta do contrato; 
Anexo VIII – Termo de ciência e notificação 

 
15.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, 

Estado de São Paulo. 

 
 
 

Município de São Pedro do Turvo, 17 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

PREGÃO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2018 

Compreende Objeto dessa licitação a EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO conforme especificações mínimas a seguir. 
 
As propostas com valores superiores ao deste anexo serão automaticamente 
desclassificadas. 

1 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

 

ITEM QTDE UND ESPECIFICAÇÃO 
VLR. MAXIMO 

POR ITEM 

01 500 GL 

Detergente neutro, para lavagem de louças e utensílios de 
cozinha; características: glicerinado, desengordurante, 
biodegradável, hipoalergênico, aspecto líquido viscoso, neutro, 
concentrado, testado dermatologicamente. Componentes 
ativos: ativos alquil benzeno sulfonado sódio linear, aquil 
benzeno, tensoativo biodegradável; embalagem: galão plástico 
resistente contendo 5 litros, com tampa dosadora, do tipo abre e 
fecha e reembalados em caixa de papelão; rótulo: estar de 
acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e 
indelével as seguintes informações: nome do produto e sua 
finalidade; testado dermatologicamente; instruções de uso e 
precauções; nome do técnico responsável e seu registro no 
conselho regional de química; número de registro no ministério 
da saúde; (com exceção daqueles dispensados da 
obrigatoriedade de registro pela ANVISA); composição do 
produto; conteúdo da embalagem; prazo de validade, 
nome,endereço e CGC do fabricante. Validade mínima de 03 
anos da data de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

R$ 15,00 

02 500 GL 

Desinfetante liquido leitoso, bactericida de ampla ação, indicado 
para limpeza, desinfecção e aromatização de ambientes e 
qualquer superfície lavável; com ph 7,0 +/- 1,0; testado contra 
as bactérias salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus; 
isento de partículas insolúveis; composição: cloreto dialquil 
dimetil benzil amônio, conservante, tensoativo não iônico, 
corante, essência e veículo; principio ativo: quartenário de 
amonia 0,5 %. Cor: rosa; aroma: lavanda/floral; embalagem: 
bombona plástica resistente, produzida de material reciclável e 
graduada, contendo 5 litros do produto; rotulo: de acordo com a 
legislação vigente e constar de forma clara e indelével as 
informações: identificação do produto e empresa; composição e 
informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; 
medidas de primeiros socorros; medidas de precauções; 
manuseio e armazenamento; informações toxicológicas e 
número do CEATOX; numero do lote; validade; data de 
fabricação; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; 
regulamentação ANVISA 

 

 

 

 

R$ 12,00 

03 300 GL 
Agua Sanitaria; solução aquosa a bas de hipoclorito de sódio ou 
cálcio, acondicionada em frasco plástico de 5 litros, com 
validade de seis meses, composta de 2%PP a 2,5PP, 

 

 
R$ 9,00 
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autorização de funcionamento do fabricante pela Anvisa. 

04 80 GL 
Cera Liquida incolor; galão com no mínimo 5 litros, composição 
básica, parafina, emulsificante, conservante, agua e perfume, 
na categoria pronto uso, acondicionado em frasco plástico 

 
R$ 25,00 

05 100 Fd 

Papel higiênico folha dupla, gofrado, rolo medindo 10 cm x 
30 m. produto absorvente fabricado a partir de 100% de 
fibras naturais virgens, com picote. Classe 1; sem fragrância; 
alvura ISO maior que 80%, índice de maciez menor ou igual 
que 5,5 nm/g; resistência a tração ponderada maior ou igual 
a 90 nm; quantidade de pintas menor ou igual a 20mm²/m²; 
tempo de absorção de água menor ou a 5s, irritação cutânea 
primária e secundária: não irritante; conforme norma ABNT 
NBR 15464-2. Rotulagem contendo: marca, quantidade de 
rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, 
CNPJ, email, telefone do SAC; embalagem plástica com boa 
visibilidade do produto, contendo 4 rolos fardo com 12 
pacotes 

 
 
 
 
 
 

R$ 65,00 

06 100 Fd 

Papel higiênico folha simples, gofrado, rolo medindo 10 cm x 
300m. Produto absorvente fabricado a partir de 100% de 
fibras naturais virgens, sem picotes. Classe 1; sem 
fragrância; alvura iso maior que 80%, índice de maciez 
menor que 6 nm/g; resistência a tração ponderada maior ou 
igual a 90 nm; quantidade de pintas menor que 200mm²/m²; 
quantidade de furos menor que 100 mm²/m² tempo de 
absorção de água menor ou a 6s, irritação cutânea primária 
e secundária: não irritante; conforme norma ABNT NBR 
15464-1. Rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos, 
metragem do 
papel Caixa com 8 rolos 
 
 

 
 
 
 
 
 

R$ 65,00 

07 300 Pct 

Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico, 
saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas 
termoplásticas, reforçado, tamanho de 75cm x105cm com no 
mínimo 0,10mm, capacidade volumétrica de 100 litros, 
capacidade nominal 20kg, tipo domiciliar, com solda contínua, 
homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil 
separação e abertura das unidades sem provocar danos ao 
saco, embalados em pacotes com 100 unidades devendo a 
embalagem externa do produto conter impressão inviolável 
informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número 
de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e tipo 
de resíduo e os dados de identificação como procedência, nº do 
lote, data de fabricação, prazo de validade atendendo aos 
requisitos indicados na tabela 1 (NBR 9191/2008). 

 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 90,00 

08 100 Pct 

Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico, 
saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas 
termoplásticas, reforçado, tamanho de 63cm x80cm com no 
mínimo 0,10mm, capacidade volumétrica de 50 litros, 
capacidade nominal 10kg, tipo domiciliar, com solda contínua, 
homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil 
separação e abertura das unidades sem provocar danos ao 
saco, embalados em pacotes com 10 unidades devendo a 
embalagem externa do produto conter impressão inviolável 
informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número 
de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e tipo 

 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 15,00 
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de resíduo e os dados de identificação como procedência, nº do 
lote, data de fabricação, prazo de validade atendendo aos 
requisitos indicados na tabela 1 (NBR 9191/2008). 

09 100 Pct 

Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânicos, 
de polietileno, com capacidade de 20 litros, 10 micras, 
medindo (43 largura x altura min.55) cm, PACOTE COM 10 
UNIDADES na cor preta, suportando até 4 quilos, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a NBR 9190, NBR 9191 

 
 
 

R$ 7,00 

10 50 
Cx 

C/24 

Limpador multiuso, limpador de uso geral multiuso, frasco de 
500 ml, com bico borrifador com tampa (flip top), composição; 
alquil benzxeno, sulfato de sódio, álcool Etoxilado, 
coadjuvantes, sequestrante, perfume e agua.   

 
R$ 2,90 

11 100 Pct 

Esponja dupla face multiuso composta de espuma de 
poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 
75mmx20mm, embalada em pacote plástico contendo 04 
unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto 

 

 
R$ 8,00 

12 300 Und 

Sabão alvejante em pó biodegradável. Embalagem: caixa de 
papelão contendo 1kg do produto; composição: silicato de 
sódio, tensoatico aniônico biodegradável, sinergista, 
sequestrante, fosfato alcalinizante, enzimas sal inorgânico, 
branqueador óptico alvejante, e amaciante, alquil benseno, 
pigmento, perfume e umidade. Não deverá conter em sua 
composição tripolifosfatos. 

 
 
 

R$ 8,00 

13 200 GL 
Sabonete liquido; concentrado, bactericida e sanitizante, com 
frasco de 5 litros 

R$ 29,00 

14 150 GL 

Sabão antsseptico, uso como antissepsia das mãos, a base de 
laurileter+sulfato de sódio+cocamida+propil, betaina + óleo + 
acido cítrico, apresentação em bomba com 5 litros; forma 
farmacêutica Sabão liquido 

 

 
R$ 29,00 

15 100 GL 
Amaciante de roupa 5 lts; cloreto de dialquildimentil amônio, 
essência, formoldeído, acido cítrico, corante e agua. 
Embalagem de 5 litros. 

 
R$ 15,00 

16 100  Cx 

Copo plástico para água descartável transparente, 
capacidade de 180 ml, acondicionado em embalagem 
plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado 
em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos 
devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos 
de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, bordas afiadas ou rebarbas. o copo deverá 
respeitar as normas da ABNT e deverá trazer gravado em 
relevo, com características visíveis e de forma indelével a 
marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o 
símbolo de identificação de material para reciclagem. a 
embalagem deverá conter os dados de identificação do 
fabricante respeitando o código de defesa do consumidor 
conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31. 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 75,00 

17 100 Cx 

Copo plástico para café descartável branco, capacidade de 
50 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada 
contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de 
papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser 
homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de 
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, 
bordas afiadas ou rebarbas. o copo deverá respeitar as 
normas da ABNT e deverá trazer gravado em relevo, com 
características visíveis e de forma indelével a marca ou 
identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de 
identificação de material para reciclagem. a embalagem 

 
 

 
R$ 75,00 
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deverá conter os dados de identificação do fabricante 
respeitando o código de defesa do consumidor conforme 
artigo 6°, inciso iii e artigo 31. 

18 50  Cx 

Copo plástico para café descartável transparente, capacidade 
de 300 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada 
contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de 
papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser 
homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de 
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, 
bordas afiadas ou rebarbas. o copo deverá respeitar as 
normas da ABNT e deverá trazer gravado em relevo, com 
características visíveis e de forma indelével a marca ou 
identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de 
identificação de material para reciclagem. a embalagem 
deverá conter os dados de identificação do fabricante 
respeitando o código de defesa do consumidor conforme 
artigo 6°, inciso iii e artigo 31. 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 75,00 

19 100 Und 

Sapólio em pó: Saponáceo em pó; Principio ativo 
dicloroisocionurato de sodio; composição básica tensoativo 
aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente 
branqueamento e essência; corante e outras substancias 
químicas permitidas; composição aromáticas cloro; 
acondicionado em tubo plástico, pesando 
300 gramas; laudo analítico do lote do produto e autorização de 
funcionamento do fabricante na ANVISA/MS 

 
 
 

 
R$9,00 

20 50 Und 

Rodo (grande) com base de alumínio medindo 60 cm, com 
borracha / EVA, reforçado com cabo de alumínio medindo 
150cm de cumprimento perfeitamente presa a base. Deverá 
conter no produto etiqueta com dados de identificação do 
fabricante 

 

 
R$ 45,00 

21 50  Und 

Rodo (medio) com base de alumínio medindo 40 cm, com 
borracha / EVA, reforçado com cabo de alumínio medindo 
150cm de cumprimento perfeitamente presa a base. Deverá 
conter no produto etiqueta com dados de identificação do 
fabricante 
 

 

 
R$ 40,00 

22 50 Und 

Rodo (pequeno) com base de alumínio medindo 30 cm, com 
borracha / EVA, reforçado com cabo de alumínio medindo 
150cm de cumprimento perfeitamente presa a base. Deverá 
conter no produto etiqueta com dados de identificação do 
fabricante 

 

 
R$ 39,00 

23 200  Und Esponja de lã de aço, composta de aço carbono 
 

R$ 2,00 

24 150 Par 
Luva de borracha Látex Natural amarela, luva para limpeza de 
cozinha de látex natural forrada na cor amarela, tamanho "P". 

R$ 5,00 

25 150 Par 
Luva de borracha Látex Natural amarela, luva para limpeza de 
cozinha de látex natural forrada na cor amarela, tamanho "M". 

R$ 5,00 

26 150 Par 
Luva de borracha Látex Natural amarela, luva para limpeza de 
cozinha de látex natural forrada na cor amarela, tamanho "G". 

R$ 5,00 

27 50 Pct 

Sabão em pedra. Produto de multiuso utilizado na lavagem de 
roupas, louças e utensílios de cozinha em geral; características: 
neutro e isento de corantes; composição química: sabão base 
de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água; 
embalagem: barra de 200 gramas, acondicionado em 
embalagem plástica transparente contendo 05 barras. 
Reembalada em caixa de papelão, tendo suas abas internas e 
externas lacradas com fita gomada ou outro método. Rótulo 
deve estar de acordo com a legislação vigente, constar que o 
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produto é dermatologicamente testado, e constar de forma clara 
e indelével as informações: nome do produto e sua finalidade; 
instruções de uso e precauções; nome do técnico responsável e 
seu registro no conselho regional de química; prazo de 
validade; composição do produto; conteúdo da embalagem; 
número do registro do ministério da saúde (com exceção 
daqueles dispensados da obrigatoriedade de registro pela 
ANVISA); nome, endereço e CGC do fabricante. Validade 
mínima de 02 anos, contados da data de fabricação. Apresentar 
uma amostra do produto em sua embalagem original, junto com 
a ficha técnica e FISPQ. 

 
 

R$ 7,00 

28 120 Und 

Álcool etílico hidratado 92,8%. Solução pronto uso; incolor; com 
odor característico; emabalagem: frasco plástico resistente com 
tampa de rosquear contendo 1 litro do produto. O produto 
deverá possuir registro/notificação no ministério da saúde. 
Rótulo: de acordo com a legislação vigente e constar de forma 
clara e indelével as informações: identificação do produto e 
empresa; composição e informações sobre os ingredientes; 
identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; 
medidas de prevenção e precaução; manuseio e 
armazenamento; informações toxicológicas (número do 
CEATOX); numero do lote; data de fabricação; nome técnico do 
responsável e seu registro CRQ; regulamentação ANVISA; 
validade mínima de 05 meses no ato da entrega. 

 

 

 
R$ 8,50 

29 20 GL 

Álcool gel 70% glicerinado; pronto uso; sem enxágue; secagem 
rápida; incolor; atóxico; que apresente um odor característico; 
com PH balanceado de 7,0 a 8,5; que seja indicado para 
higiene e anti-sepsia das mãos; alto poder germicida; 
composição: alcohol, glycerin, carbormer, denatonium 
beonzoate, triethanolamine, propylene glycol, aqua (water); 
validade: no mínimo de 36 meses; embalagem: frasco 
resistente contendo 5 litros; rótulo: de acordo com a legislaçao 
vigente contendo dados do fabricante, número de lote, modo de 
utilização, validade, nome do responsavel tecnico e registro na 
anvisa. apresentar uma amostra do produto em sua embalagem 
original, junto com a ficha técnica e FISPQ. 

 
 
 
 
 
 

R$ 49,00 

30 100 Cx 

TOALHA de PAPEL; CREPADO; INTERFOLHAS COM 02 
DOBRAS; MEDIDO (22X21)CM COM OSCILACAO ENTRE 
0,5CM E 1,CM; 100% FIBRAS CELEULOSICAS VIRGENS; 
ALVURA APROXIMADA DE 100%; ABSORCAO MAXIMA 
DE 70%; NA COR 
BRANCA CAIXA COM 2000 FOLHAS 

 

 
R$ 39,00 

31 200 Und 
Pano de limpeza de chão, saco de algodão, saco branco duplo 
de algodão, alvejado, medidas mínimas de 65cm x 44cm, 100% 
de algodão, pré-amaciado. 

 
R$ 4,90 

32 200 Und 
Flanela 100% algodão, medindo 58x40 cm, na cor laranja, em 
embalagem 
apropriada. 

R$ 4,00 

33 50 Und 
Pá para lixo plástica, com cabo longo de 80cm e rosqueável. 
Cabo de madeira plastificado. 

R$ 8,00 

34 50 Und 
Balde de polipropileno, com alça, sem tampa, sem aba, de 10 
litros 

R$ 9,00 

35 50 Und 
Balde de polipropileno, com alça, sem tampa, sem aba, de 20 
litros 

R$ 16,00 

36 50 Und 
Cesto de lixo fechado para banheiro, de plástico resistente. 7 A 
10 LITROS 
 

R$ 10,00 
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37 50 Und 
 
Cesto de lixo fechado 100lts, com tampa, de plástico resistente. 
 

 

R$ 80,00 

38 50 Und 
Cesto de lixo fechado 50lt, com tampa, de plástico resistente.  

R$ 59,00 

39 50 Und 

Desodorizador de ambiente aerosol, frasco de aerosol de 
400ml, composição: 
perfume, álcool etílico, nitrato de sódio, água e propelente 
(propano/butano), não contém CFC, com conteúdo de 400ml, 
peso líquido 255g, cheiro campos de lavanda e folhas de 
outono. 

 

 
R13,00 

40 100 Und 
Vassoura de nylon para limpeza, com cabo de madeira tipo 
noviça, base de madeira sem revestimento com medida de 20 
cm. 

 
R$ 12,00 

41 500 Und 
Papel alumínio, medindo 0,45cmx7m, espessura de 0,011 
micras, apresentado em rolo, embalagem apropriada contendo 
código de barras e dados do fabricante 

 
R$ 10,00 

42 20 Und 
Papel filme, material PVC – coletor de ponivilina, comprimento 
300 metros, largura 29 cm, apresentação rolo, aplicação 
domestica 

 
R$ 90,00 

43 50 GL 

Limpa pedra para limpeza pesada, concentrado , ingrediente 
ativo: tensoativo anônico, composição sequestrante, 
alcalinizante, preservativo, corante e perfume; tensoativo 
biodegradável, embalagem plástica – frasco contendo 5 litros 

 

 
R$ 25,00 

 
A proposta eletrônica PE000483002.MIC deverá vir em CD ou Pen Drive gravada 
através do Programa Licitamap, para agilizar os trabalhos da Comissão de 
Licitação, que se encontra disponível no site do município, gratuitamente, através 
de acesso no link licitações. 
 
2 – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E AMOSTRAS 
 O licitante deve cotar e apresentar em suas propostas produtos de primeira qualidade, 
ficando assim sujeitos à avaliação técnica, na fase de amostras, conforme item 8 do 
presente edital, caso logre êxito no certame. 
 
3 - DA ENTREGA 
A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades da municipalidade, e os produtos deverão ser entregues nos locais 
solicitados, no prazo de máximo de 7 (sete) dias corridos após a solicitação, mediante a 
empenho prévio emitido por funcionário da Prefeitura Municipal. 
Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagens, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e 
própria aquisição dos produtos.   
 

Município de São Pedro do Turvo, 17 de abril de 2018. 
 
 
 
 

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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(Anexo II) 

 
 MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 
 

Pregão n. 016/2018 
 
Objeto A presente licitação tem por objeto à aquisição de XXXXXXXXX. 
 

 
 
 
A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos 
termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital em epígrafe. 

 
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 
Data, _____________________________________ 

 
 
 
 
 

________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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(ANEXO III) 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP 
At. Sr.(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio Ref:- Pregão Presencial n. 016/2018 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na       (endereço   completo)  , 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório 
em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n. 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
RESSALVA, emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz ( ). 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

Por ser verdade assina a presente. 

 
............., ........ de .............................. de 2018. 
 
 
 

______________________________ 
Responsável/procurador 

N. do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP 
At. Sr. Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio Ref:- Pregão Presencial n. 016/2018 
 

 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ 

(endereço completo)  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.  , 
neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 
 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório 
em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação 
na licitação citada, que não foi declarada inidônea pela Administração Pública de 
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a 
comunicar a ocorrência de fatos supervenientes. 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 

............., ........ de .............................. de 2018. 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 
Responsável/procurador 

 
N. do documento de identidade 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP 
 
 

“D E C L A R A Ç Ã O” 
 
 
At. Comissão Permanente de Licitações 
 

REF:- PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2018 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ 
(endereço completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório 

em pauta, sob as penas da Lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
do Pregão Presencial n. 002/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de São Pedro do 
Turvo. 

 
Por ser verdade assina a presente. 
 

............., ........ de .............................. de 2018. 
 
 
 
 
 
  

 
                                                               Razão Social 
                                                     Responsável / Procurador 
                                                               Identidade 
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(Anexo VI) 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Pregão n. 016/2018 
 

Objeto: A presente licitação tem por objeto à aquisição de xxxxxxxxxx.  
 
 
 
 
A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, 
credencia como seu representante o Sr.    (nome e qualificação) 
              , para participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe 
poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática de todos os demais 
atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 
10.520/2002. 

 
 
 

Data, ____________ 
 
 
  
 
 

___________________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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(ANEXO VII) 
 
MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE....... QUE FIRMAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE xxx E A EMPRESA ... 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 
MUNICÍPIO DE XXX, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº ..., com 
sede administrativa à Rua XXX, nesta cidade de XXX, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor xxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador do CPF ... e RG ..., 
residente e domiciliado nesta cidade , na Rua ..., doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa xxx, inscrita no CNPJ sob o nº ... 
estabelecida na ..., na cidade de 
...,  Estado  ...,  representado  legalmente,  pelo  senhor  ...,  RG:  ...  e   CPF:  ..., 
doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente ata de registro de preços tem por objeto o registro de preços visando 
futura EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, para atender a demanda das secretarias desta 
municipalidade, de acordo com a necessidade, conforme ANEXO I DO EDITAL DE 
PREGÃO Nº 014/2018, que passa a fazer parte para todos os efeitos desta ata. 
1.2 – A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo 
facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurando ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE ENTREGA 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
2.1 - A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades da municipalidade, e os produtos deverão ser entregues nos locais 
solicitados, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos após a solicitação, mediante 
empenho prévio emitido por funcionário da Prefeitura Municipal, que definirá o horário e o 
local da entrega do produto, sem quaisquer despesas extras para esta, conforme item 
9.1 do Edital. 

2.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas de instalação, embalagens, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 
entrega e da própria aquisição dos produtos. 
2.3 - O objeto da presente licitação será recebido: 
2.3.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 
especificação; 
2.3.2 - definitivamente, após a verificação das marcas, qualidade e quantidade dos 
mesmos, e conseqüente aceitação. 
2.4 - Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações 
diferentes das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, 
devendo a sua substituição ocorrer em no máximo 24 horas do relatado pelo 

CONTRATO Nº xx/2018– PREGÃO 014/2018– HOMOLOG  / / 
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departamento que recebeu a mercadoria. 
2.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, 
contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1)   na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, 
contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

b.2) No caso de apresentarem defeitos e, conseqüentemente serem 
substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de entrega. 
2.6 - Serão também rejeitados no recebimento os produtos que apresentarem sinais de 
deterioração ou envelhecimento, assim como os que apresentarem embalagens 
violadas. 
2.7 - Sob hipótese alguma será permitida na entrega, a substituição do produto 
ofertado, quer em função de outra especificação ou de outras marcas, embalagem, etc. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - O valor global da presente Ata de Registro de Preços é de R$..., cujos recursos 
financeiros para a realização do objeto desta Licitação, correrão futuramente por conta 
de dotações orçamentárias correspondentes ao Departamento requisitante. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS 
 
4.1 - O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Contratante. 
4.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no décimo dia útil do mês 
subseqüente ao mês de entrega, correspondendo a quantidade do produto efetivamente 
entregue durante àquele mês, ao preço vigente na data da entrega, mediante a 
apresentação da nota fiscal eletrônica acompanhada das respectivas requisições, após 
regular liquidação. 
4.3  - Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço 
contratado, seja a qualquer título. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO E VIGÊNCIA DA ATA 
 

5.1 - A presente Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua 
assinatura pelo período de 10 (dez) meses, ou seja, até    /    /_    , devendo ser 
considerado rescindido, mesmo que ainda restem produtos a serem entregues. 
 

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES 

 
6.1 - São obrigações da Contratada: 
6.1.1 - o cumprimento do prazo de entrega ofertado em proposta; 
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6.1.2 - a Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, e outros, resultantes da execução do contrato. 
6.1.3 -a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no 
subitem anterior, não transferirá para a Contratante, a responsabilidade pelos seus 
pagamentos, nem poderá de forma alguma onerar o objeto do contrato. 
6.1.4 - a Contratada obriga-se a fornecer à Contratante, os dados técnicos que esta achar 
de seu interesse e todos os elementos e informações necessários, quando solicitados. 
6.1.5 - a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou 
a terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo, na execução do contrato. 
6.1.6 - A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos 
pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de 
coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo estabelecimento que 
houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final 
ambientalmente adequada, conforme artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416, de 
30/09/2009, e legislação correlata. 
6.2 - São obrigações da Contratante: 
6.2.1 - pagar à Contratada os valores devidos, nas datas avençadas. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VÍCIO OCULTO: 

 
7.1 - Quaisquer danos ocorridos no(s) veículo(s), e ficar (em) constatado(s) que foram 
ocultos dolosamente por parte do CONTRATADO, o presente contrato será rescindido e 
aplicadas as sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520/02, e 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n°. 8.666/93, garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES: 

 
8.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2.002. 
8.2 - As sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente 
as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, 
e registrada no Cadastro de Fornecedores. 
8.3 - Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento  
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do  
valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da 
não aceitação da primeira convocada. 
8.4 - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 
sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
objeto não entregue. 
8.5 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 
1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
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CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 
As partes elegem o Foro da Comarca de XXX-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
PM – XXX,  de  de 2018. 
 
________________________________________________ 
Contratante – Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo 
 

______________ 

Contratada 
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ANEXO VIII 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2018 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO xxxxxxxxxx........................................, com valor de R$ 
.................. (................................), vencedor para os itens 
....................................................,. 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO-SP CONTRATADA: 
........................................................ 
 
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 
firmas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 

 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem as ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicado no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n. 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

São Pedro do Turvo, ... de ................ de 2018. 
 

 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE  
 
 
 
 
 
CONTRATADA 
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