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RUA TIRADENTES, 956 – CENTRO – PRADOPOLIS – SP – CEP 14.850-000. 
FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9900 

EMAIL: gabinete@pradopolis.sp.gov.br  

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 92/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2018 

EDITAL N° 24/2018 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS, Estado de São Paulo, CNPJ nº 48.664.296/0001-71, localizada 
na Rua Tiradentes, nº 956 - Centro, através do Seu Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de todos os interessados, a abertura de procedimento de licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 
para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “menor preço unitário”, de acordo com as normas estabelecidas pela 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, regulamentadas pelo Decreto Municipal  nº 7892/2013, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, com 
as alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para fornecimento parcelado de EPIs e ferramentas, pelo período de 12 meses, conforme Edital. 
 

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento 
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de 
processamento do pregão, após o credenciamento dos interessados, que se apresentarem para participar 
do certame. 
 
    O protocolo dos envelopes deverá ser feito no dia 17 de Maio de 2018 até às 09 hrs 00 
min, o credenciamento e abertura das propostas serão realizados dia 17 de Maio de 2018 com início às 09 
hs 30 min, na Rua Tiradentes n.º 956, Centro, na sala de Licitações, na cidade de Pradópolis, São Paulo, CEP: 
14.850-000. 
 

A sessão de processamento do pregão poderá ser suspensa, com base no Artigo 43, § 
3º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Integram o presente edital, os seguintes anexos:  
Anexo I – Termo de Referencia ; 
Anexo II - Modelo de Proposta; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;  
Anexo IV - Modelo de Credenciamento; 
Anexo V - Modelo de Declaração somente para Micro e Pequenas Empresas;  
Anexo VI - Minuta do Contrato Administrativo; 
Anexo VII – Recibo de retirada do edital 
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Caso sejam efetivadas as compras derivadas desta licitação, as despesas correrão à conta de dotações 
próprias consignadas no Orçamento Geral do Município de Pradópolis, observada as seguintes 
classificações orçamentárias:  
 
1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 05  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 
020504  DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOON 

10   Saúde 
10 304  Vigilância Sanitária 
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 
10 304 0016 2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 

10 304 0016 2012 0005    MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 

214  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL 

 
1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 05  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 
020504  DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOON 

10   Saúde 
10 304  Vigilância Sanitária 

10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 
10 304 0016 2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 

10 304 0016 2012 0005    MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 

215  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.05.00 300.034 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE 

 
1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 05  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 
020504  DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOON 

10   Saúde 
10 305  Vigilância Epidemiológica 
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 
10 305 0016 2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 

10 305 0016 2012 0005    MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 

222  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 300.034 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE 

 
1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020905  SERVICOS FUNERARIOS 

15   Urbanismo 
15 451  Infra-Estrutura Urbana 
15 451 0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

15 451 0038 2075 0000    MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 

320  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020909  TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS 

26   Transporte 
26 782  Transporte Rodoviário 

26 782 0040 ESTRADAS MUNICIPAIS 
26 782 0040 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 

26 782 0040 2024 0009    MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL 

339  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 
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1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020909  TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS 

26   Transporte 
26 782  Transporte Rodoviário 
26 782 0040 ESTRADAS MUNICIPAIS 

26 782 0040 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 

26 782 0040 2024 0009    MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL 

340  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.16 100.001 CIDE-CONT.IDE 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020910  SERVIÇOS URBANOS 

15   Urbanismo 
15 452  Serviços Urbanos 
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 
15 452 0041 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 

15 452 0041 2024 0002    MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 

351  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020913  LIMPEZA PUBLICA 

15   Urbanismo 
15 452  Serviços Urbanos 
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 
15 452 0041 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 

15 452 0041 2024 0003    MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 

361  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020914  PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 

15   Urbanismo 
15 451  Infra-Estrutura Urbana 
15 451 0037 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 

15 451 0037 2074 0000    MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 

369  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

 
I - DO OBJETO 

Registro de preços para fornecimento parcelado de EPIs e ferramentas, pelo período de 12 meses, conforme 
Edital. 
 
1.1 – DAS AMOSTRAS 
 
1.1.1 - Declarada a proposta mais vantajosa para a Administração e classificada em 1º lugar no certame de 
licitação, na hipótese de as respectivas marcas dos EPIs e ferramentas ofertadas serem desconhecidas no 
mercado local e regional, será exigida a apresentação de amostras, para verificação e confirmação de que 
se trata de primeira linha de padrão de qualidade, conforme subitens 1.2.2 e 1.2.2.1. 
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1.1.2 - Para fins de avaliação e análise dos materiais a serem entregues e de sua consonância com as 
especificações contidas no Anexo I, os licitantes que forem classificados em primeiro lugar deverão 
apresentar amostras dos materiais, conforme condições a seguir: 
 
1.2.2.1 - As amostras deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, localizado na Rua Presidente 
Vargas, nº 1300 – Centro - Pradópolis - SP, obedecendo rigorosamente o horário das 08:00 às 10:30 horas 
e das 13:00 às 16:00 horas, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a data de realização da sessão pública. 
 
b) Os licitantes deverão apresentar 01 (uma) amostra, em embalagem original, dos materiais ofertados,  
devidamente etiquetados contendo: o nome da empresa, o nome do material, o prazo de validade, número 
de registro do órgão competente e o número do item compatível com a numeração do Anexo I do Edital,  
acompanhadas de declaração em papel timbrado da empresa com descrição e marca dos itens 
apresentados compatível com o objeto descrito no Anexo I. 
 
1.2.3 - Recebidas as amostras, no prazo de 03 (três) dias úteis o Diretor de Planejamento, Obras, 

Saneamento e Defesa, fará análise dos materiais, verificando a sua compatibilidade com o Anexo I e as 
propostas comerciais, e emitirá um parecer de análise das amostras devidamente fundamentado, 
aprovando ou reprovando as amostras apresentadas o qual será juntado nos autos do processo 
licitatório. 

 
1.2.4 - Caso as amostras, da empresa classificada em primeiro lugar não sejam compatíveis com o objeto 
da licitação ou que não sejam de primeira linha de padrão de qualidade, serão convocadas as empresas 
subsequentes, na ordem de classificação, até o 3º lugar, para apresentação de amostras, cujo prazo será de 
02 (dois) dias úteis, após a convocação, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante 
desclassificado por incompatibilidade do material ofertado com as especificações do edital. 

 
1.2.5 - A não apresentação de amostra pelo licitante classificado em primeiro lugar, implica na 
desclassificação automática do certame, no tocante ao respectivo item para o qual não tenha sido 
apresentada amostra no prazo estabelecido. 
 
1.2.6 - Será desclassificado o respectivo item cuja amostra apresentar problemas durante a análise técnica. 

 
1.2.7 - Fica consignado que as amostras apresentadas pela empresa adjudicatária classificada em primeiro 
lugar, que forem aprovadas, ficarão em poder da Diretor de Planejamento e Obras Saneamento e Defesa, e 
somente serão devolvidas ao fornecedor, após o ato da 1ª entrega dos materiais, pois serão usadas de 
comprovação do material ofertado no Pregão, e as amostras reprovadas, poderão ser retiradas pelo licitante 
após a assinatura da respectiva ata de registro de preços, dentro do prazo de dois dias úteis que se vencido 
e não for retirado, serão doadas as entidades do município. 
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II - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 

 
2.2 - Não poderão participar desta Licitação: 

 
2.2.1 - As pessoas físicas, jurídicas ou servidores ou dirigentes, a que se refere o “caput” do Artigo 9º, da 

Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 

 
a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
ou da qual  o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com  direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
 
c) o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nestes últimos 
incluídos, por interpretação analógica do artigo 9º, inciso III, da Lei federal nº 8.666/93, os agentes 
ocupantes de cargos públicos, eletivos ou não, assim como os que mantem com estes, grau de 
parentesco, em linha reta ou colateral, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau. 
 
2.2.2 – A empresa impedida de participar de licitação ou declarada inidônea por qualquer órgão da 
administração pública Federal, Estadual e Municipal. 

 
2.2.3 – A empresa em estado de falência. 
 
2.2.4 – As empresas em consórcio. 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 - Para o credenciamento, deverá ser apresentado a Carta de Credenciamento, conforme Anexo IV. 

 
a) tratando-se de sócio ou proprietário deverá ser apresentado 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 qualquer outro meio de identificação do interessado ou representante legal, deverá ser 
comprovado à existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos 
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os demais atos inerentes ao certame, quer por carta de preposto, quer por procuração, quer por 
credenciamento, desde que em documento original e com firma reconhecida no cartório competente. 
 
3.2 - O sócio ou proprietário, procurador ou credenciado deverá identificar-se exibindo qualquer 

documento oficial de identificação, desde que contenha foto. 

 
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
3.4 - A ausência do representante, em qualquer momento da sessão pública, importará a imediata 
exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro. 
 
3.5 - Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão de imprensa oficial, observando-se o subitem 6.6.1.2. 
 

3.6 - As empresas enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverão entregar, fora 
dos envelopes, declaração de enquadramento (conforme ANEXO V), a fim de utilização do direito de 
tratamento diferenciado, conforme termos da LC nº 123/2006. 
 
IV - DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 
 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido 
no Anexo III, deste edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 
 
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois 
envelopes fechados e lacrados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes 
dizeres: 
 
Envelope nº 1 - Proposta Envelope nº 2 - Habilitação 
Processo de Licitação nº 92/2018 Processo de Licitação nº 92/2018 
Pregão Presencial nº 19/2018 Pregão Presencial nº 19/2018 
 
4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador, juntando-se cópia da procuração. 
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V - DO ENVELOPE DA PROPOSTA 

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal; 

 
b) número do processo e deste pregão; 
 
c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, com a indicação da marca dos 
materiais cotados, em conformidade com as especificações deste edital; 

 
d) valor unitário e total, já inclusos possíveis descontos, e respeitando-se 02 (duas) casas depois da vírgula; 
em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

 
e) apresentar nº do C.A. (Certificado de aprovação) válido para os EPIs. Todos os EPIs cotados deverão ser 

registrados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, conforme Norma Regulamentadora 6 - 
NR 6. A empresa que por ocasião cotar EPIs com data de validade do C.A. vencida ou sem essa certificação 
terá sua proposta desclassificada.    

 

f) nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 
com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
 
g) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
 
IMPORTANTE: As marcas dos materiais a serem fornecidos nas propostas de preços devem pertencer às 
primeiras linhas de padrão de qualidade do mercado competente, sob pena de desclassificação. Os 
materiais deverão ser de primeira qualidade, e conter o selo de aprovação de qualidade. 
 
5.2 - A empresa deverá indicar todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato 
administrativo, caso a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função 
exercida na empresa (Diretor, Sócio, procurador, etc), endereço, número da Cédula de Identidade (RG) e 
da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), ressalvada a hipótese de que os próprios sócios-
diretores, qualificados no contrato social, ou dos atuais administradores da sociedade por ações, constantes 
da ata de eleição, são os signatários do contrato administrativo. 
 
5.3 - A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que será 

considerada a data de referência de preços. 
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5.4 - Os preços do objeto permanecerão fixos e inalterados durante todo o período de vigência do ajuste, 
sem qualquer condição de reajustamento, mesmo para efeito de atualização monetária. 

 
5.5 – Pede-se à licitante apresentar juntamente à proposta impressa, o arquivo digital (.xml), gravado em 

CD ou DVD ou PEN DRIVE, que serão devolvidos após o término da fase de abertura dos envelopes 
proposta. 

 
VI - DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Cédula de identidade do proprietário, no caso de empresa individual; 
 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedades comerciais; 
 
d) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

 
e) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
f) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
6.1.2 - Os documentos relacionados nas alíneas “b” a “e” deste subitem, não precisarão constar do 

Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão. 

 
6.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
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b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicilio 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
c) certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da 
licitante, ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
 
d) certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e, a certidão de regularidade da Secretaria da Receita Federal e 
a Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 
e) prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT); 
 
6.2.1 - A comprovação da regularidade de débito perante a Fazenda Federal, a que se refere a letra “ d ”, 
do subitem anterior, deverá ser feita mediante a apresentação de certidão emitida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional, em relação à Dívida Ativa da União, e da expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
referente aos tributos e contribuições federais. 
 
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei ou regulamento, e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente 
publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 
b) No caso de empresas constituídas no próprio exercício ou que não tenham demonstrações contábeis 
do último exercício social exigíveis, deverão apresentar “balanço de abertura” ou “balanço intermediário”, 
sendo este último previsto no art. 204 da Lei nº 6.404/76. 
 
c) No caso do interessado ser contribuinte com opção de Lucro Presumido ou enquadrado como Micro 
Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), fica dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial 
com as demonstrações contábeis, devendo, entretanto, apresentar cópia da Declaração de Renda - Pessoa 
Jurídica - na modalidade aprovada pela Receita Federal. 
 
d) As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada da publicação do balanço em diário 
oficial ou jornal de grande circulação, onde a empresa licitante está estabelecida. 

 
e) Certidão negativa de Falência, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo distribuidor judicial da 
sede da licitante, observado o disposto no Decreto federal 84.702/80, com prazo de validade de, no 
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máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo 
não estiver assinalado em lei ou no próprio documento. 
 
6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
Licitação, através da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, demonstrando o cumprimento de obrigação assumida equivalente ao objeto licitado. 
 
6.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

a) Declaração de que cumpre a regra do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, por não possuir 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
b) 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; e, de que a mesma não 
se encontra inadimplente e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de 
Fornecedores de órgãos públicos Federal, Estadual ou Municipal. 
 
c) Declaração de que examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e 
submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo. 

 
6.5.1 - A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários à correta 
avaliação da documentação apresentada, bem como realizar diligências necessárias à comprovação  das 
informações fornecidas. 

 
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

6.6.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em 
órgão de imprensa oficial. 
 
6.6.1.2 - As licitantes que, por qualquer motivo devidamente justificado, não puderem autenticar, com 
antecedência, as cópias dos documentos de habilitação em cartório competente, poderão fazê-lo desde 
que compareçam no Setor de Licitação e Contratos, no mínimo, uma hora antes do início da sessão pública, 
para apresentação dos respectivos originais a servidor da Administração. 
6.6.2 - Os documentos relacionados no inciso VI - “DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, 
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deverão ser apresentados por todas as  empresas licitantes, dentro do envelope de documentação, 
observando-se os subitens 6.6.1 e 6.6.1.2. 
6.6.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do 
pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
7.2 – A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital; 
 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 
 
7.2.1 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-
se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor 
da proposta. 

 
7.2.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

 
7.3 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

 
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). 
 
 7.3.1 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes proponentes. 

 
7.3.2- Para  efeito  de seleção  das  propostas,  durante  a etapa de  lances, será considerado, 
preferencialmente, o valor unitário. 
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7.4 - O pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma sequencial, 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. 
 
7.4.1 – 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. 
 
7.5 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada redução mínima entre os lances, de 0,01 (um centavo), aplicáveis inclusive em 
relação ao primeiro. 

 
7.6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances. 
 
7.7 - 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. 

 
7.8 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
7.9 - Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
7.10 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados 
no mercado, vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela 
Comissão Permanente de Licitação, ou pelo órgão competente do Município, que será juntada aos autos, 
por ocasião da fase da negociação. 
 
7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu autor. 

 
7.12 - 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. 
 
7.12.1 - A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
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passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.12.2 - 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. 
 
7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 

 
7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro 
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 oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor. 
 
VIII - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

8.1 - Em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 123/2006, em seus artigos 42 até 46, será 
dado tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 
8.1.2 - A licitante que se apresentar como ME ou EPP, deverá exibir declaração de comprovação de 
enquadramento em um dos dois regimes caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento 
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Federal Complementar n° 
123/2006, com as alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, nas condições especiais de que 
tratam os artigos 42 ao 45, conforme modelo no  Anexo V deste edital, o qual deverá ser apresentado fora 
do envelope de habilitação. 
 
8.13 - Se houver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurada à ME ou EPP o 
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento que a proponente for declarada a 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, com fundamento no art. 43, § 1º, da Lei 
Complementar nº 123/2006, com as alterações dadas  pela Lei Complementar Federal nº 147/2014. 
 
IX - 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 para apresentação de memoriais, ficando as demais 
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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 pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
9.3 - Interposto o recurso, o pregoeiro 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 pelo menor preço. 
 
X - DA ATA, DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DOS PREÇOS 

 
10.1 – A ata de registro de preços, que formaliza uma promessa de contratação de cunho irrevogável para 
o licitante vencedor, ou para o particular que concordar em executar o objeto da licitação pelo preço 
daquele, será subscrita pelo convocado e pela autoridade que rubricou/assinou o edital, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da notificação publicada em resumo no diário Oficial do Estado, na imprensa oficial do 
município ou em jornal de circulação regional ou local. 

 
10.1.1 – O licitante convocado que deixar de assinar a ata no prazo fixado, dela será excluído. A recusa 
equivale à infração prevista no artigo 81, do vigente Estatuto das Licitações e Contratos. 
 
10.2 – O registro de preços terá validade de até 12 (doze) meses, cujo prazo iniciar-se-á a partir da data da 
data de assinatura da respectiva ata. 
 
10.3 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá quando o fornecedor: 
 
10.3.1 – recusar-se a retirar o instrumento contratual equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceitável; 

 
10.3.2 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
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10.3.3 – for declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração, nos termos dos artigos 7º. 
e 87, respectivamente, das Lei Federais nº. 8.666/93, alterada posteriormente, e, nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2.002. 
 
XI - DA CONTRATAÇÃO 
 

11.1 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, 
apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 
 
11.2 - Não será exigida a prestação de garantia contratual, conforme faculdade insculpida no artigo 56, da 
Lei Federal nº 8.666/93, alterada posteriormente. 
 
11.3 - Se, por ocasião da formalização da ata de registro de preços, 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, a Seção de Licitações do 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. 
 
11.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata este 
item, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de 
a contratação não se realizar. 
 
11.5 - Quando a adjudicatária não apresentar a situação regular de que trata o subitem  11.4 anterior, ou 
recusar-se a celebrar a ata de registro de preços, serão convocadas as demais licitantes classificadas para 
participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 
 
11.6 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação do 
aviso através do Diário Oficial do Município. 

 
11.7- O registro de preços na ata não obriga a Prefeitura Municipal de Pradópolis a firmar as contratações 
que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, 
assegurando-se  ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

 
11.7 - O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º, 
do Estatuto das Licitações. 
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XII – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

12.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a necessidade das Secretarias 

Municipais, contados da data de assinatura do contrato. 

 
12.2 - As entregas serão fracionadas, onde os pedidos serão enviados via e-mail e indicarão o local de 
entrega, as quais deverão ser feitas em até 05 (cinco) dias após o pedido, no horário das 07:00 às 10:30 e 
das 13:00 às 16:30 horas; o horário e data de entrega deverá ser respeitado impreterivelmente. 

 
12.3 - Os materiais devem apresentar Prazo de Validade de no mínimo 06 meses no ato da entrega. 
 
12.4 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada no Almoxarifado Municipal, localizado na 
Rua Presidente Vargas, nº 1300 – Centro - Pradópolis - SP, correndo por conta da empresa contratada as 
despesas de embalagens, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 
do fornecimento. 
 
12.5 - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados 
durante a operação de transporte, carga e descarga. 
 
12.6 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administração 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 empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
 
b) se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação, ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) na hipótese de complementação, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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13.1 - Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega, e conseqüente emissão da 
nota fiscal. 
 
13.2 - A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ TIRAR AS NOTAS FISCAIS SEPARADAS POR SECRETARIA. 
 
13.2.1 - As notas fiscais deverão ser emitidas com a descrição correta dos materiais, de acordo com os 
pedidos emitidos em anexo, e nas mesmas deverá constar o nº do Processo de Licitação e o nº do Pregão 
Presencial pertencente e a data de emissão com no máximo 01 (um) dia de diferença da data de entrega, e 
seguir junto com a entrega dos materiais. 
 
13.2.2 - A licitante vencedora deverá constar nas notas fiscais o número da Conta Bancária, para fins de 
pagamento, através de depósito bancário. 
 
13.2.3 - A licitante vencedora deverá emitir as notas fiscais dentro do prazo de vigência do contrato 
administrativo. 
 
13.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa contratada para 
as  devidas correções e/ou substituições. 

 
XIV - DAS SANÇÕES DE INADIMPLEMENTO 

 

14.1 - As sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e 87, da 
Lei federal nº 8.666/93, com suas modificações posteriores, aplicadas, no que couberem, após regular 
processo administrativo, ficando assegurado prazo regulamentar do contraditório e da ampla defesa. 
 
14.2 - Configurado o descumprimento da obrigação contratual será o contratado notificado da infração e 
da penalidade correspondente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, interpor recurso administrativo à 
autoridade superior competente. 
 
14.3 - Recebido o recurso, a autoridade competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o 
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade. 
 
14.4 - A inexecução total ou parcial do contrato administrativo, bem como a execução irregular ou com 

atraso injustificado, com garantia da defesa prévia, será passível das seguintes sanções: 

 
14.4.1 - advertência; 
14.4.2 - multa de mora de: 
 
a) 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação; 
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b) 20% (vinte por cento) do valor referente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de 

inexecução parcial da obrigação; 

 
c) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, até 30 
(trinta) dias; 
 
d) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, 
acima de 30 (trinta) dias; 
 
14.4.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não inferior a dois anos. 

 
14.5 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pública 
destina- se a punir a reincidência em faltas que impliquem a rescisão unilateral do contrato. 

 
XV - 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, observado 
o disposto no artigo 9º, inciso X, da Resolução CEGP - 10/2002, a serem assinadas pelo pregoeiro e pelos 
licitantes presentes. 
 
15.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 
ata circunstanciada, enquanto que todos os documentos de habilitação, cujos envelopes foram abertos na 
sessão e as propostas serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
15.3 - O resultado deste pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Municipio e afixados no local de costume, na sede da Prefeitura Municipal, 
para amplo conhecimento dos interessados. 
 
15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada no Setor de Licitação, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Pradópolis, durante 30 
(trinta) dias após a publicação do contrato, findo os quais deverão ser destruídos. 
 
15.5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
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poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão; devendo 
protocolizar na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Pradópolis. Não serão aceitos recursos 
enviados via fax, email ou pelo correio/Sedex. 
 
15.5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil, 
anterior a data fixada para recebimento das propostas. 
 
15.5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
15.6 - Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com o auxílio da  Assessoria 
Jurídica e dos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
15.7- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Guariba, neste Estado, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
15.8 - A ausência de representante legal ou preposto da empresa licitante, em qualquer momento da 

sessão pública, importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do 
pregoeiro. 

Pradópolis, 02 de Maio de 2018. 

 

 

 

 

Silvio Martins 
Prefeito municipal 

mailto:gabinete@pradopolis.sp.gov.br


20 

 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

RUA TIRADENTES, 956 – CENTRO – PRADOPOLIS – SP – CEP 14.850-000. 
FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9900 

EMAIL: gabinete@pradopolis.sp.gov.br  

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 
 

OBJETO: Registro de preços para fornecimento parcelado de EPIs e ferramentas, pelo período de 12 
meses, conforme Edital. 
 
JUSTIFICATIVA: A aquisição do objeto do presente certame se dá pela necessidade fornecimento de EPIs 
para os servidores municipais que exercem atividades que exigem a utilização de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), bem como a disponibilidade de ferramentas de uso nas atividades exercidas 
pelo departamento de Obras e Saneamento. 
 

ITEM UND QDE D E S C R I Ç Ã O MARCA C. A. 

1 PÇ 150 ABAFADOR RUIDO TIPO CONCHA     

2 PÇ 20 ALICATE ANEIS 7"     

3 UNID 30 ALICATE BICO PAPAGAIO 12"     

4 PÇ 20 ALICATE CORTE DIAGONAL 6"     

5 PÇ 30 ALICATE PRESSÃO 10"     

6 PÇ 20 ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL     

7 PÇ 30 ALICATE UNIVERSAL 8"     

8 UNID 30 ARCO SERRA 12" COM CABO EM POLIPROPILENO     

9 UNID 30 ARCO SERRA 21" COM CABO EM POLIPROPILENO     

10 UNID 30 ARCO SERRA 24" COM CABO EM POLIPROPILENO     

11 PÇ 150 AVENTAL COURO LONGO     

12 PÇ 210 AVENTAL LONA VERDE     

13 PÇ 150 AVENTAL NAPA LONGO     

14 PÇ 90 BARBANTE ALGODAO N.6 RL 1KG     

15 KG 90 BARBANTE CORDONE Nº 000, ROLO COM NO MÍNIMO 1 KG     

16 PÇ 90 
BOLSA LONA VERDE ARMAÇÃO AÇO BICROMATIZADO FECHAMENTO 
CADEADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 450X170X300MM 

    

17 PAR 2186 BOTA BORRACHA GALOCHA AZUL TAMANHOS DIVERSOS (Nº 34 ao 41)     

18 PAR 750 BOTA BORRACHA CANO LONGO TAMANHOS DIVERSOS (Nº 39 ao 44)     

19 PAR 900 BOTA BORRACHA CANO MÉDIO TAMANHOS DIVERSOS (Nº 38 ao 44)     

20 PAR 194 BOTAS BRANCAS CANO ALTO TAMANHOS DIVERSOS (Nº 35 ao 40)     
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21 PAR 3588 
BOTINA SEGURANÇA ELÁSTICO C/B TAMANHOS DIVERSOS (Nº 37 ao 
45) 

    

22 PAR 3580 
BOTINA SEGURANÇA ELASTICO S/B TAMANHOS DIVERSOS (Nº 37 ao 
45) 

    

23 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 1/16"     

24 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 1/2"     

25 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 1/4"     

26 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 1/8"     

27 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 3/16"     

28 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 3/32"     

29 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 3/8"     

30 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 5/16"     

31 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 5/32"     

32 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO 7/32"     

33 UNID 60 BROCA AÇO RAPIDO PONTA WIDEA 1/4"     

34 UNID 60 BROCA AÇO RAPIDO PONTA WIDEA 1/8"     

35 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO PONTA WIDEA 3/16"     

36 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO PONTA WIDEA 3/8"     

37 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO PONTA WIDEA 5/16"     

38 PÇ 60 BROCA AÇO RAPIDO PONTA WIDEA 7/16"     

39 PÇ 30 BROCA SDS 10X12CM     

40 PÇ 30 BROCA SDS 12X30CM     

41 PÇ 30 BROCA SDS 12X12CM     

42 PÇ 30 BROCA SDS 6X12CM     

43 PÇ 30 BROCA SDS 8X12CM     

44 M 150 CABO AÇO 3/8"     

45 PÇ 90 CABO MADEIRA CAVADEIRA     

46 PÇ 90 CABO MADEIRA P/ PICARETA 940MM     

47 UNID 120 CADEADO 60MM     

48 UNID 120 CADEADO E-20     

49 PÇ 120 CADEADO E-30     

50 PÇ 120 CADEADO E-40     

51 UNID 15 
CAIXA FERRAMENTAS SANFONADA METAL P/ PEÇAS TAMANHO 
GRANDE 

    

52 PÇ 15 CAIXA FERRAMENTAS SANFONADA METAL P/ PEÇAS TAMANHO MÉDIO     

53 PÇ 15 
CAIXA FERRAMENTAS SANFONADA METAL P/ PEÇAS TAMANHO 
PEQUENO 

    

54 PÇ 60 CAIXA MASSA PVC 580X340X115MM     

mailto:gabinete@pradopolis.sp.gov.br


22 

 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

RUA TIRADENTES, 956 – CENTRO – PRADOPOLIS – SP – CEP 14.850-000. 
FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9900 

EMAIL: gabinete@pradopolis.sp.gov.br  

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

55 UNID 150 
CALÇA BRIM PESADO COM ELASTICO, TAMANHOS DIVERSOS (nº 36 ao 
48) 

    

56 UNID 150 CAMISETA BRIM, TAMANHOS DIVERSOS (P ao GG)     

57 PAR 150 CANELEIRA COURO     

58 UNID 150 CAPA PROTEÇÃO CHUVA, AMARELA, TAMANHO G     

59 PÇ 90 CARRIOLA METAL C/ PNEU E CÂMARA     

60 PÇ 90 CAVADEIRA ACO FORJADO C/CABO     

61 UNID 300 CHAPEU PALHA ABA LARGA     

62 JOGO 15 CHAVE COMBINADA 6 A 32MM     

63 JOGO 15 CHAVE FENDA PHILIPS 6-PEÇAS     

64 JOGO 15 CHAVE FIXA 6 A 22     

65 PÇ 30 CHAVE GRIFO 12"     

66 PÇ 30 CHAVE GRIFO 14"     

67 PÇ 30 CHAVE GRIFO 18"     

68 PÇ 30 CHAVE GRIFO 24"     

69 PÇ 30 CHAVE INGLESA 6"     

70 PÇ 150 COLETE REFLETIVO EM "X" LARANJA FLUORESCENTE TAMANHO ÚNICO     

71 PÇ 60 COLHER PEDREIRO 9"     

72 KG 150 CORRENTE AÇO CARBONO 6 MM     

73 KG 150 CORRENTE AÇO CARBONO 8 MM     

74 KG 30 COSSINETE TARR 3/4 BSPT 66130     

75 PÇ 150 CREME PROTEÇÃO P/ MÃOS GRAXA/ÓLEOS, MÍNIMO 200G     

76 PÇ 60 DESIMPENADEIRA MADEIRA N. 14     

77 PÇ 60 DESIMPENADEIRA MADEIRA N. 18     

78 PÇ 60 DESIMPENADEIRA PVC 14X27CM     

79 UNID 60 DISCO CORTE REFLATARIO 7X1/8X7/8"     

80 PÇ 60 DISCO DIAMANTADO     

81 UNID 150 ENXADA AÇO TEMPERADO 2.1/2" LIBRAS     

82 UNID 90 ENXADÃO AÇO TEMPERADO 3" LIBRAS     

83 PÇ 60 ENXADÃO SACHO C/ CABO CURTO     

84 UNID 60 ESPÁTULA PACETA FORJADA 12CM     

85 KG 30 ESTANHO SOLDA 50X50MM     

86 UNID 60 FACÃO CORTE DE CANA 15"     

87 RL 90 FIO NYLON 2,5MM 75.25.200 BOBINA C/1KG P/ ROÇADEIRA COSTAL     

88 PAR 900 LUVA COURO PUNHO CURTO TAMANOS DIVERSOS (P ao G)     
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89 PAR 600 LUVA COURO VAQUETA TAMANOS DIVERSOS (P ao G)     

90 PAR 1800 LUVA LATEX FORRADA TAMANHOS DIVERSOS (P ao G)     

91 PAR 1200 LUVA NITRILICA PUNHO MALHA Nº 10  TAMANHOS DIVERSOS (P ao G)     

92 PAR 1200 LUVA MALHA C/ LATEX NITRILICA TAMANHOS DIVERSOS (P ao G)     

93 PAR 300 LUVA PVC FORRADA 26CM     

94 PAR 300 LUVA PVC FORRADA 36CM     

95 PAR 300 LUVA PVC FORRADA 70CM     

96 PÇ 30 
MACACÃO CONJUNTO APLICAÇÃO AGROTÓXICOS, TAMANHOS 
DIVERSOS, 40-LAVADAS (P ao G) 

    

97 PÇ 30 
MACACÃO SANEAMENTO ACOPLADA COM BOTA ACOPLADA, 
TAMANHOS DIVERSOS (MACACÃO P ao G, BOTA 39 ao 44) 

    

98 PÇ 30 MACHADO COM CABO     

99 PÇ 60 MARRETA 1000GR C/CABO     

100 PÇ 60 'MARRETA 1500GR C/ CABO     

101 PÇ 120 MARRETA 2000GR C/CABO     

102 PÇ 60 MARRETA 3000GR C/CABO     

103 PÇ 60 MARRETA 500GR C/CABO     

104 PÇ 60 MARRETA 5000GR C/CABO     

105 PÇ 60 MARTELO 25MM C/ CABO     

106 PÇ 600 MASCARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2     

107 PÇ 60 METRO MADEIRA 2000MM     

108 UNID 600 OCULOS PROTEÇÃO FUMÊ     

109 PÇ 300 OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR     

110 PÇ 180 PÁ BICO N° 3 COM CABO LONGO     

111 PÇ 60 PÁ QUADRADA N° 3 COM CABO LONGO     

112 PÇ 300 PROTETOR AURICULAR PLUG     

113 UNID 300 
PROTETOR SOLAR FPS 50 UVA/UVB RESISTENTE ÁGUA 3-HORAS, 
MÍNIMO 200 ML 

    

114 PÇ 30 REVOLVER PULVERIZADOR BL1     

115 PAR 600 
SAPATO TENIS SEGURANÇA C/ CADARÇO TAMANHOS DIVERSOS (Nº 38 
ao 43) 

    

116 PÇ 60 SERRA 12 C/CABO BOMFIO     

117 PÇ 30 SERROTE 24"     

118 PÇ 60 TALHADEIRA 10"     
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OBSERVAÇÃO: 
TODOS OS EPIs COTADOS DEVERÃO SER REGISTRADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO DO BRASIL, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 6 - NR 6, DEVENDO PORTANTO O 
PROPONENTE APRESENTAR O Nº DO C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) VÁLIDO NA PROPOSTA, BEM 
COMO, NA OCASIÃO DE VENCER ALGUM (S) ITEM (S), ESTAR ATENTO À VALIDADE DO MESMO 
DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS. A EMPRESA QUE POR OCASIÇÃO COTAR 
EPIs COM DATA DE VALIDADE DO C.A. VENCIDA OU SEM ESSA CERTIFICAÇÃO TERÁ SUA PROPOSTA 
DESCLASSIFICADA.            
 
 
DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
 
Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada 
PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições 
da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666 de 
21 de junho de 1.993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123 /2006 e outras normas aplicáveis 
à espécie.  
  
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
  
Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO POR ITEM.  
 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
  
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da entrega efetiva dos 
produtos, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e com o 
aceite do Setor Competente deste Município de Pradópolis / SP, através de seu titular.  
  
DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA  
  
O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação 
de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.  
  
As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas nos locais conforme descrito em cada 
pedido de compra.  
  
Os EPIs e ferramentas, quando da entrega, deverão ter a data de fabricação recente e validade de 
no mínimo 06 (seis) meses, sendo que ambos os prazos terão por data referencial a data da efetiva 
entrega dos mesmos.  
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O transporte e o descarregamento do objeto correrão por conta exclusiva da licitante vencedora, 
sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.  
 
Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.  
  
DO REGISTRO DE PREÇOS  
  
O Registro dos Preços será efetivado conforme as disposições do Edital que rege a presente 
licitação.  
  
As cláusulas referentes à Ata de Registro de Preços são às constantes da Ata de Registro de Preços, 
parte integrante do Edital completo que rege esta licitação.  
  
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
  
O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-
se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o 
mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira 
qualidade.  
  
Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o 
recebimento.  
 
O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das 
empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. Caso o produto seja 
entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior 
ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e 
quatro) horas.  
  
As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura 
Municipal.  
  
Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que 
comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises 
técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado 
insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído.  
Se algum produto apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará a um laboratório de sua escolha, 
para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação 
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de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta 
comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada. A 
Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto 
fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ata, cujas características 
contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados.  
  
O recebimento será efetivado nos seguintes termos:  
  
- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as 
especificações constantes neste Termo de Referência.  
  
- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente 
aceitação pelo Setor Competente.  
  
A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de 
Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em 
conformidade com as referidas especificações.  
  
Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar 
discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser 
contratada para efetuar a substituição do mesmo.  
 
Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização desta 
Prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas. 
 
A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame, 
OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.  
  
No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica expressamente definido que os mesmos 
deverão ser de primeira qualidade.  
 
DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA  
  
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do 
instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da 
proposta comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente.  
            
 
   

Pradópolis, 02 de Maio de 2018. 
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SILVIO MARTINS 

Prefeito Municipal
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREGÃO N.º 19/2018 
Sessão Pública: 17/05/2018, às 09 h 30  min. 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 
Nome de Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ:  
Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 
Endereço: 
Bairro:  
Cidade: 
CEP:  
E-MAIL: 
Telefone:  
Banco:  
Conta Bancária: 
Nome e n.º da Agência: 
 
Passamos as mãos de Vossa Senhoria, nossa proposta de preço referente aos itens do objeto do 
Pregão Presencial n° 19/2018, Registro de preços para fornecimento parcelado de EPIs e 
ferramentas, pelo período de 12 meses, conforme Edital. 
Para o fornecimento dos produtos, incluindo encargos e outras despesas inerentes, nosso preço 
total dos itens é de: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total 
 

       

       

 
 
A empresa .................................................. declara estar ciente de todas as condições da 
contratação, conforme previsão editalícia. 
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Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega:................................ 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
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ANEXO III 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no 
inciso VII, do artigo 4º, da Lei federal nº 10.520, de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que 
cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital. 
 
 
 
 
 

 
  de  de 2.017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome da Empresa 

Nome assinatura do responsável 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 92/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 Comissão Permanente de Licitação  
Pradópolis - Estado de São Paulo 
 

 
Prezado Senhores. 
 
 
A empresa   , com sede à 
  , na cidade de   , Estado de 
  , CNPJ nº   , Inscrição Estadual nº 
  ,     credencia   o    senhor  ,     CPF   nº 
  ,  RG  nº  ,  para  representá-la  no  Pregão  Presencial  
nº 19/2018, referente ao Processo de Licitação nº 92/2018, perante a Comissão Permanente de  
Licitação, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos 
para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e 
manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e 
notificações, e assinar  atas. 
 
Atenciosamente 
 
  ,  de  de 2.018. 
 
 

(representante da licitante) 
Nome:   
Cargo:  
RG nº   ____________________ 
CPF nº     
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
(NOME DA EMPRESA)   , CNPJ nº 
  , com sede  , (endereço completo) por 
intermédio de seu representante legal, para fins do Pregão Presencial n° 19/2018 DECLARA 
expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

 
a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento à 

Lei Federal Complementar 123/2006. 
 

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Federal Complementar 123/2006, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal 
habilitação, em cumprimento ao art. 32,§2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 

Local e Data 
 

(assinatura do representante legal) 
 
 
 

Nome ou carimbo do declarante:     
Cargo ou carimbo do declarante:      

Nº da cédula de identidade:    
Telefone, fax e e-mail para contato:      

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI (MINUTA) 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ........./2018 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº ....../2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ......./2018 
 

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE Pradópolis, inscrita 
no CNPJ nº 48.664.296/0001-71, doravante denominada PREFEITURA, representada pelo Sr. SILVIO 
MARTINS, Prefeito Municipal, e de outro lado a empresa .........., devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº .........., estabelecida na .........., nº ....., bairro ..............., cidade/estado .................../....., telefone 
............., e-mail ..................... daqui por diante denominada FORNECEDORA, resolvem REGISTRAR os 
preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e ulteriores 
alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em 
documento vinculativo e obrigacional às partes. 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 

1.1 - Registro de preços para fornecimento parcelado de EPIs e ferramentas, pelo 
período de 12 meses, conforme Edital nº ...../2018. 
 
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

2.1 – A presente ata de registro de preços terá validade de até 12 (doze) meses, a 
partir da data de sua publicação, em cujo prazo a PREFEITURA não será obrigada a firmar as 
contratações, ou expedir as ordens de fornecimento ou de execução de serviços comuns, que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao FORNECEDOR registrado preferência de fornecimento ou execução, em igualdade de 
condições com os demais. 
 

2.2 – O prazo de validade desta ata de registro de preços, não poderá ser 
prorrogado, salvo se sua duração não ultrapassar a 12 (doze) meses, quando, então, admitir-se-á a 
prorrogação, desde que a soma dos períodos de vigência não atinja o limite máximo anual. 
 
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA 

 

3.1 - Poderão utilizar-se da ata de registro de preços os órgãos interessados ou não 
da PREFEITURA, mediante prévia consulta na ata de registro de preços e desde que devidamente 
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comprovada a vantagem administrativa e respeitada, no que couber, as condições e regras 
estabelecidas na Lei federal nº 8.666/93, na Lei federal nº 10.520/2002, relativas à utilização do sistema 
de registro de preços. 

 
CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS 
 

4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ata de registro de 
preços é o especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação e o ato de 
homologação do objeto do Pregão Presencial nº ....../2018. 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total 
 

       

       

 
 

4.2 – Em cada fornecimento ou execução decorrente desta ata serão observadas, 
quanto ao preço, às clausulas e condições constantes do Edital nº ......./2018, do Pregão Presencial nº 
......./2018, que a precedeu e a íntegra do presente instrumento de registro de preços. 
 
CLÁUSULA V – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO 
 

5.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a necessidade 
das Secretarias Municipais, contados da data de assinatura deste. 
 

5.2 - As entregas serão fracionadas, onde os pedidos serão enviados via email e 
as sucessivas entregas deverão ser feitas em até 05 (cinco) dias após o pedido, no horário das 07:00 às 
10:30 e das 13:00 às 16:30 horas; o horário e data de entrega deverá ser respeitado 
impreterivelmente. 

5.3 - Os materiais devem apresentar Prazo de Validade de no mínimo 06 
meses no ato da entrega. 

 
5.4 -  A  entrega  do  objeto  desta  licitação  deverá  ser  realizada  no  

Almoxarifado Municipal, localizado na Rua Presidente Vargas, nº 1300 – Centro - Pradópolis - SP, 
correndo por conta da empresa contratada as despesas de embalagens, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 

5.5 - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não 
serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga. 
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5.6 - As parcelas deverão ser entregues em quantidades de acordo com as 

necessidades de consumo, acompanhada da respectiva nota fiscal. 
 

5.7 – A empresa Fornecedora obriga-se a entregar qualquer que seja a 
quantidade dos medicamentos dos preços registrados, não sendo admitido o acúmulo de pedidos para 
entrega posterior. 
 

5.8 - Não será aceita entrega de produtos sem o acompanhamento de nota fiscal. 
 

5.9 - Só serão emitidos atestados de recebimento se os produtos entregues 
estiverem plenamente de acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 

 

6.1 - Em todos os fornecimentos ou execução, mediante contrato ou respectiva 
ordem, o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente do FORNECEDOR, 
preferencialmente, em instituição financeira oficial, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de 
expedição do atestado comprobatório do correto fornecimento ou execução, ao qual se juntará a nota 
fiscal/fatura, de acordo com as formalidades previstas no edital. Os dados bancários do fornecedor são: 

Banco: 

Conta: 

Agência: 
 
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 

 

7.1 - A entrega dos produtos ou a execução dos serviços comuns só estará 
caracterizada mediante o recebimento da respectiva ordem de fornecimento ou de execução, ficando 
o FORNECEDOR obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência desta ata, 
mesmo a título de antecipação, sempre devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal ou fatura 
correspondente. 
 
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES 
 

8.1 – Constatada a falsidade de quaisquer das informações ou documentos 
fornecidos pela empresa licitante, poderá ela, na qualidade de FORNECEDOR, resguardados os 
procedimentos legais, como a garantia do contraditório e da ampla defesa, sofrer as sanções abaixo, a 
critério da PREFEITURA, isolada ou cumulativamente: 
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a) impedimento para registro na ata, se concluída as fases internas e externas 

do processo de licitação; 
 

b) cancelamento dos registros de preços da ata; 

 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer à 
Administração Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, que será concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos 
resultantes, ou depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base na letra anterior. 
 

8.2 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo 
FORNECEDOR, sem justificativa aceita pelo órgão interessado ou não, resguardados os procedimentos 
legais pertinentes, como a garantia do contraditório e da ampla defesa, poderá acarretar, isolada ou 
cumulativamente, nas seguintes sanções: 
 

a) advertência por escrito; 
 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de fornecimento 
ou do contrato, depois de decorridos 5 (cinco) dias, a contar da data do inadimplemento: atraso no 
cumprimento da obrigação, mal ou irregular fornecimento ou execução etc.; 
 

c) multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,50% (zero vírgula cinquenta 
por cento) por dia de inadimplência, no caso de inexecução total; 
 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à 

Administração Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos; 

 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, que será concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos 
resultantes, ou depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base na letra anterior. 
 

8.3 – As sanções que vierem a ser aplicadas ao FORNECEDOR inadimplente serão 

registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF. 

 
8.4 – A aplicação das sanções previstas no edital não exclui a possibilidade de 
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aplicação de outras, estabelecidas em lei, inclusive, responsabilização do FORNECEDOR por eventuais 
perdas e danos  causados à PREFEITURA ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA 
 

9.1 - Considerando que o prazo máximo de validade da presente ata, mesmo 
compreendendo as hipóteses de prorrogação, não pode ultrapassar de 12 (doze) meses, em 
cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 28, da Lei federal nº 9.069, de 29/06/1995, e demais 
legislação correlata, é vedado quaisquer reajustamento dos preços registrados. 

 
CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 

10.1 - Os bens adquiridos ou os serviços comuns executados serão recebidos, 
conferidos e vistoriados pelo agente designado pelo órgão interessado ou unidade requisitante, 
representante da PREFEITURA, de conformidade com o disposto no artigo 73, da Lei federal nº 
8.666/93, e demais normas pertinentes, a quem competirá a emissão de atestado que comprove a 
regularidade do atendimento da obrigação, nos termos da Lei federal nº 10.520/2002. 

 
CLÁUSULA XI – DA REVISÃO DOS PREÇOS 

11.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 
observadas as disposições contidas na letra “d”, do inciso II, do “caput”, do artigo 65, da Lei federal nº 
8.666, de 1.993. 
 

11.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR para negociar a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 

11.3 – O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, enquanto que a 
ordem de classificação dos que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado será observará 
para novo registro de preços. 

11.4 –  Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  
registrados  e  o FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e, 
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II – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação e novo registro de preços. 
 

CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA 

12.1 – Não havendo êxito nas negociações, na forma do inciso II, do subitem 9.4, 
da cláusula anterior, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação ou cancelamento da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 

12.2. O registro do FORNECEDOR será cancelado quando descumprir as condições 
desta ata; ou não retirar a ordem de fornecimento ou execução equivalente, no prazo fixado, sem 
justificativa aceitável; ou então, não aceitar reduzir o seu preço registrado; ou sofrer as sanções 
previstas nos incisos III ou IV, do “caput”, do artigo 87, da Lei federal nº 8.666, de 1.993, ou no artigo 
7º, da Lei federal nº 10.520, de 2.002. 
 

12.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados, ou também: 

I – por razão de interesse público; 
II – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou da 

ordem de fornecimento ou execução; ou, 
III – a pedido do FORNECEDOR. 

 
12.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita, direta e 

pessoalmente, ou por correspondência pelos Correios com Aviso de Recebimento, juntando-se o 
comprovante aos autos do processo de licitação, que deram origem a esta ata de registro de preços. 
 
CLÁUSULA XIII - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

 

13.1 - As despesas correrão à conta de dotações próprias consignadas no 
Orçamento Geral do Município de Guariba, observada as seguintes classificações orçamentárias:  
 
1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 05  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 
020504  DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOON 

10   Saúde 
10 304  Vigilância Sanitária 
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 
10 304 0016 2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 

10 304 0016 2012 0005    MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 

214  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL 

 
1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 
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02 05  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 
020504  DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOON 

10   Saúde 
10 304  Vigilância Sanitária 
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 
10 304 0016 2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 

10 304 0016 2012 0005    MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 

215  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.05.00 300.034 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE 

 
1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 05  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 
020504  DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOON 

10   Saúde 
10 305  Vigilância Epidemiológica 
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 
10 305 0016 2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 

10 305 0016 2012 0005    MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 

222  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 300.034 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE 

 
1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020905  SERVICOS FUNERARIOS 

15   Urbanismo 
15 451  Infra-Estrutura Urbana 
15 451 0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

15 451 0038 2075 0000    MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 

320  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020909  TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS 

26   Transporte 
26 782  Transporte Rodoviário 
26 782 0040 ESTRADAS MUNICIPAIS 
26 782 0040 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 

26 782 0040 2024 0009    MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL 

339  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020909  TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS 

26   Transporte 
26 782  Transporte Rodoviário 
26 782 0040 ESTRADAS MUNICIPAIS 
26 782 0040 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 

26 782 0040 2024 0009    MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL 

340  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.16 100.001 CIDE-CONT.IDE 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020910  SERVIÇOS URBANOS 

15   Urbanismo 
15 452  Serviços Urbanos 
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 
15 452 0041 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 

15 452 0041 2024 0002    MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 

351  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 
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02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020913  LIMPEZA PUBLICA 

15   Urbanismo 
15 452  Serviços Urbanos 
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 
15 452 0041 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 

15 452 0041 2024 0003    MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 

361  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02  PODER EXECUTIVO 

02 09  DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020914  PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 

15   Urbanismo 
15 451  Infra-Estrutura Urbana 
15 451 0037 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 

15 451 0037 2074 0000    MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 

369  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 0.01.00 110.000 GERAL 

 
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Guariba para dirimir dúvidas ou 
questões que encontrem forma de resolução amigável, pelas vias administrativas, entre as partes, 
sendo este irrenunciável pela PREFEITURA, diante do que dispõe o § 2º, do artigo 55, da Lei federal nº 
8.666/93. 

 
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei federal nº 

10.520/2002, e demais normas aplicáveis à espécie. 
 

E, por estarem assim, justos e acordados, assinam as partes o presente 
instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo 
também subscrevem, para que produza todos os efeitos legais. 

 
 

Pradópolis - SP, .............. de 2018. 
 
 

 
Silvio Martins 

Prefeito Municipal 

 

(FORNECEDORA) 
 
 
TESTEMUNHAS: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 

CONTRATADA:  

CONTRATO N°:  

OBJETO: Registro de preços para fornecimento parcelado de EPIs e ferramentas, pelo período de 12 
meses, conforme Edital. 
 
ADVOGADO(S): ADHEMAR RONQUIM FILHO 
 
LAÍZA SOARES DONATO 

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 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 formas legais e regimentais, exercer o direito 

da defesa, interpor recursos e o mais que couber.  

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados 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 

Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.  

Pradópolis, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2018 

 

 

 

Silvio Martins 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

CONTRATADA  
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ANEXO V 

 
R E C I B O  D E  R E T I R A D A  D E  E D I T A L  

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2018 

PROCESSO N° 92/2018 
 

Razão Social 
 
CNPJ n° 
 
Endereço: 
 
e-mail: 
 
Cidade: 
 

Estado: 

Telefone: 
 

Fax: 

Pessoa para contato: 
 
 
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada 
 
Local: ______________, _____, de _____________ de 2018. 
 
________________________________ 
Assinatura 
 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Pradópolis e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher 
o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação. 
 
A não remessa do presente recibo ao Departamento de Licitação implicará de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório bem como quaisquer informações adicionais. 
 
 

 
 

Pradópolis, 02 de Maio de 2018. 
 
 
 
 
 

Dalila Aparecida Rossatelli 
Departamento de Licitações 
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