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PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 

 

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 

 

Abertura dia 14 de agosto de 2013 às 09:00 horas 

 

João Márcio Pereira da Silva, Autoridade Competente, nomeado através da Portaria nº 

61/2013 de 14 de março de 2013, no uso de suas atribuições legais, torna público que se 

acha aberta, nesta municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo 

MENOR PREÇO UNITÁRIO - Processo nº 2487/2013, objetivando o Registro de Preços 

do produto relacionado no Objeto de Edital, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 

17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 

federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores, 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 na sessão 

pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame que será realizado no Departamento de Licitação, sito 

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000, Itirapuã/SP, iniciando-se às 09:00 horas do dia 14 de 

Agosto de 2013 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio. 

 

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS ENVIADAS VIA POSTAL. 

 

Unidade Requisitante: Departamento de OBRAS E ENGENHARIA. 

 

São partes que integram este edital, e deverão ser cumpridas como se no corpo do edital 

estivessem, exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo: 

a) Anexo I – Termo de referência; 

b) Anexo II – Modelo de Proposta; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e que Cumpre 

Plenamente os Requisitos de Habilitação; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e que Cumpre 

Plenamente os Requisitos de Habilitação para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição; 
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f) Anexo VI – Declaração de Identificação para ME e EPP; 

g) Anexo VII – Minuta de Contrato. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, conforme relacionado no Anexo I 
as quantidades ali estabelecidas, objetivando aquisições futuras, devendo ser observadas, no 
tocante aos materiais, as especificações da CPOS (Cia Paulista de Obras e Serviços). 
 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

2.1. Para participação no certame, a licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e 

documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, 

respectivamente, como de n° 01 e n° 02, com a seguinte inscrição: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA LICITANTE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 

ENVELOPE - 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA LICITANTE 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. A empresa licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 

diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente 

constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no 

procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá SER 

APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES, no original ou cópia autenticada previamente, 

por tabelião ou por servidor público ou, ainda, poderá ser autenticada a cópia à vista do original. 
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3.2.1. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

3.2.2. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 

 

3.2.3. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

 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. 

 Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual  

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

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, deverá ter firma reconhecida; 

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os 

Requisitos de Habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo III e Anexo IV 

(Para ME e EPP) deste Edital. 

3.2.4. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

3.2.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

3.2.6. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

3.2.7. Se representada por procurador, deverá apresentar: 

 

 Instrumento público ou particular de procuração, este com o firmado outorgante 

reconhecida em cartório, em que constem os requisitos mínimosprevistos no art. 654, § 

1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas 

com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos 

poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando 

a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame. 

3.3. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
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Observação 1: Em ambos os casos (3.2.3 e 3.2.7), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa, no 

original ou cópia autenticada previamente, por tabelião ou por servidor público ou, ainda, poderá 

ser autenticada a cópia à vista do original. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, disciplinados 

nos itens 6.15 a 6.18, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do 

licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007. 

3.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais),gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar 123, de 14de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, 

disciplinados nos itens 6.15 a 6.18, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 

15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de 

receita referido acima. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes Nº 01 - PROPOSTA e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, os quais deverão ser protocolados 

na recepção da Prefeitura de Itirapuã/SP, até às 09h:00min. do dia 14 de Agosto de 2013. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por 

meio de instrumento próprio, e documento de identificação com foto, poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO 

 

5.1. A proposta deverá obrigatoriamente ser apresentada em CD não regravável, em 

arquivo XLS, conforme modelo disponível para Download no site www.itirapua.sp.gov.br, 

DEVENDO SER RESPEITADA A ESTRUTURA NA SUA INTEGRIDADE. Somente 

poderão ser preenchidos os campos referentes a valor UNITÁRIO E MARCA, os demais NÃO 

PODERÃO SER EM HIPÓTESE ALGUMA ALTERADOS. O CD deverá ser identificado 
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com etiqueta ou selo onde deve constar o nome da empresa (razão social), CNPJ, endereço e 

telefone. O CD constituirá a proposta e deverá ser acondicionado dentro do mesmo envelope dela. 

5.2. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá 

ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 

 Razão social da empresa; 

 Valor unitário e total do objeto da presente licitação (Fornecimento Parcelado de 

Material de Construção), expressa em moeda corrente real, levando em consideração as 

disposições constantes no Edital, incluindo todos os impostos, seguros, taxas, 

contribuições sociais e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto da presente 

licitação; 

 Descrição detalhada do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo 

I, informando suas características e quaisquer outros elementos referentes aos materiais, 

de forma a permitir que o pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações foram 

ou não atendidas; 

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes 

da proposta financeira; 

 Data, assinatura e identificação do signatário. 

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 

percentual até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as 

demais, se houver, também em eventual contratação. 

5.2 - Para fins de elaboração de suas propostas as licitantes deverão observar o que segue: 

5.2.1 – Não poderá haver carência para o início do fornecimento do objeto da licitação, 

devendo a empresa vencedora do certame providenciar de forma rápida e eficaz a prestação 

do serviço hora licitado. 

5.2.2 – É facultada a Prefeitura Municipal de Itirapuã, realizar alteração na quantidade do serviço 

prestado. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, será classificada para 

fase de lances a oferta de percentual mais baixo e as das ofertas com preços até 10 % (dez por 

cento) superior àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens 

subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 

percentuais, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos em suas propostas 

escritas. 
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6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 

distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a 

proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 (trinta) segundos para apresentar nova 

proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01 (Um centavo). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando se a proponente desistente às 

penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor valor 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-

a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de valores propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor lance, tendo como base a quantidade 

estimada dos materiais, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do anexo I; 

 Contiverem opções de valores alternativos ou que apresentarem valores manifestamente 

inexeqüíveis. 
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Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência 

de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem aos itens deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 

até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

valor será convocada para apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 

inferior àquela considerada, até então, de menor valor, situação em que será declarada vencedora 

do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor valor, será facultada, pela ordem 

de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

6.17.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 

desempate o sorteio entre os licitantes. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 

interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste 

Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

6.22. Durante a sessão de lances não será permitido o uso de telefones celulares no recinto e 

também não haverá liberação para consulta dos representantes dos licitantes às suas 

empresas. O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, 
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em todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em 

eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para 

contatos externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, 

todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro. 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 

02, os documentos abaixo descritos, no original ou cópia autenticada previamente, por tabelião ou 

por servidor público ou, ainda, poderá ser autenticada a cópia à vista do original. Os documentos 

exigidos deverão ser apresentados em 01 (uma) via, não podendo ser manuscritos, nem apresentar 

emendas, rasuras, entrelinhas ou estarem ilegíveis; deverão, ainda, ser datados e assinados por seu 

representante legal, quando expedidos pela própria licitante. 

 

7.2.  DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

 Prova de regularidade do INSS; 

 Prova de regularidade do FGTS; 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de origem, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal, Fazenda Estadual e 
Municipal da licitante e na forma da Lei; 

 Certidão negativa de falências e concordatas, fornecidas pelo distribuidor do Foro da 
Comarca onde está sediada a licitante, com vencimento não superior a30 (trinta) dias, 
contados a partir de sua emissão, quando esta não mencionar validade própria; 

 Declaração que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02 (Anexo III); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Ministério do Trabalho. 

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 

20 (vinte) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 

período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

7.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição 

em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.2, deste edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade 

em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.4.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
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7.4.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.4, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 

intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.4.3. O benefício de que trata o item 7.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

7.4.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.4, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 

penalidades previstas no item 13.1, alínea “a”, deste edital. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO 

 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 

lance será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, 

a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 

de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 

razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

acompanhado de suas razões, devendo,neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

dado causa à demora. 
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10. DOS PRAZOS 

 

10.1. A licitante vencedora se obriga a entregar os Materiais de Construções, objeto deste edital, 

contados a partir da assinatura do contrato (modelo Anexo VII), na Sede da Prefeitura Municipal 

de Itirapuã, na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã/SP ou em outro lugar 

estabelecido pelo Gestor do Contrato. 

10.2. O prazo do presente contrato até 31/12/2013, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado, por sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite previsto no art. 57, II da Lei 

n. 8.666/96 e alterações posteriores. 

 

11.  DO RECEBIMENTO 

 

11.1. Verificada a desconformidade do bem, a licitante vencedora deverá promover as correções 

necessárias imediatamente, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

11.2. A contratante se reserva no direito de a qualquer tempo aferir as especificações do objeto 

contratual, para fins de verificação da conformidade com o licitado, comparando-se com o que foi 

entregue e o contido na Nota Fiscal/Fatura. 

 

12. DO PAGAMENTO E RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada 

ou através de boleto bancário, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal 

correspondente à execução e entrega do objeto. 

12.2. A despesa decorrente do presente processo será atendida através das seguintes dotações 

orçamentárias: 

02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO 
Funcional Programática – 041210002.2002 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 003 
 
02.01.07 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Funcional Programática – 206060032.2030 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 039 
 
02.02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Funcional Programática – 041220003.2005 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo 
Ficha – 047 
 
02.03.01 – ENSINO PRÉ ESCOLAR 
Funcional Programática – 123650020.2022 
Ficha – 060 
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02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcional Programática – 123610014.2016 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 067 
 
02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS 
Funcional Programática – 123610014.2017 
3.390.30 – Material de Consumo 
Ficha – 075 
 
02.05.01 – OBRAS 
Funcional Programática – 164820028.1025 
4.4.90.51 – Obras e Instalações 
Ficha – 010   
Ficha – 089 
Ficha – 090 
Ficha – 091 
Ficha – 092 
Ficha – 093 
Ficha – 176 
 
02.05.02 – SERVIÇOS URBANOS  
Funcional Programática – 154520026.2028 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 096 
 
02.05.03 – SERVIÇOS RURAIS 
Funcional Programática – 267820035.2031 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 110 
 
02.06.04 – LIMPEZA PÚBLICA  
Funcional Programática – 154520027.029 
3.3.90.30 – Material de Consumo 
Ficha 117  
 
02.07.01 – FUNDEB – ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
Funcional Programática – 123650020.2033 
3.390.30 – Material de Consumo  
Ficha – 156 
 
02.07.01 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcional Programática – 123610017.2032 
3.390.30 – Material de Consumo 
Ficha – 161 

 

13. DAS PENALIDADES 

 

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
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a) Advertência; 

b) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do item vencido pela licitante 

por inexecução total do ajuste ou proporcionalmente sobre a parte inadimplida; 

c) Multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na entrega do material; 

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 

forma da lei. 

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

14.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos por escrito, providências ou impugnar o presente edital. 

14.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por 

escrito. 

14.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

14.4. Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e 

legislação vigente. 

14.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer a todo procedimento licitatório, 

incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 

8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

15. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

15.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso 

II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
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15.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 

Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 

outro processo licitatório. 

15.3. Comprovada à redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 

e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será 

convocado pela Prefeitura para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Itirapuã, setor de 

Licitações, sito Dozito Malvar Ribas, 5000, ou pelo telefone (16) 3146-6700, no horário 

compreendido entre as 08horas às 11h30min e das 13h30min às 16h00min, com antecedência 

mínima de 03(três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

16.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 

ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

16.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

16.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 

servidor público municipal ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os 

documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração. 

16.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor 

inicial contratado. 

16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

16.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/93). 

16.9. Fica eleito o Foro da Patrocínio Paulista, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 

e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 

seja. 

Itirapuã/SP, 01 de agosto de 2013. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

14 

 

 

João Márcio Pereira da Silva 

Autoridade Competente 

 

ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 

PROCESSO Nº 2487/2013 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO: 

 

1. O Presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, relacionados neste edital e seus anexos, conforme necessidade do município. 

 

DA JUSTIFICATIVA: 

 

2. Os produtos adquiridos serão utilizados nas obras emergenciais e de manutenção dos 

equipamentos públicos no município de Itirapuã. 

  

ESPECIFICAÇÃO: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 Abraçadeira Tipo D 1" com cunha Peças 10 

2 Adesivo PVC 175 mg Unidades 10 

3 Arame farpado 500 metros Rolo 2 

4 Arame Galvanizado Kg 20 

5 Arame Recozido Kg 50 

6 Areia fina lavada M³ 100 

7 Areia média lavada M³ 100 

8 Barra de cano 3" Unidades 100 

9 Bloco de concreto 10 cm Unidades 2.000 

10 Bloco de concreto 15 cm Unidades 1.000 

11 Brita nº 2 M³ 50 

12 Brocha retangular 18cm x 8cm para pintura Unidades 4 

13 Caibro de madeira 4,5 metros Unidades 20 

14 Cal hidratado (sacos de 20 Kg) Sacos 400 

15 Cal pintura (sacos de 8 Kg) Sacos 100 

16 Cavadeira grande Unidades 3 

17 Chuveiro (ducha) tradicional 4T Unidades 4 

18 Cimento CP - 32 (sacos de 50 Kg) Sacos 300 

19 Cola para cano de 1 litro Litros 3 

20 Conexão Azul Cot LR 25 x 1/2 Unidades 10 

21 Conexão azul Luva LR 25 x 1/2 Unidades 10 

22 Conexão de água COT 25 Unidades 30 
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23 Conexão de água TE 25 Unidades 15 

24 Cor LR 25 x 20 Unidades 10 

25 Cotovelo Liso de 3/4 Unidades 100 

26 Curva Azul com rosca Unidades 30 

27 Curva Marrom Lisa Unidades 50 

28 Curva PVC 90 x 1" Peças 6 

29 Disco de Makita corte a seco Unidades 20 

30 Enxada nº 2 1/2 libras Unidades 10 

31 Enxadão com cabo Unidades 5 

32 Esmalte (galão de 3,6 litros) Galões 40 

33 Fechaduras com tambor  Unidades 15 

34 Fita Crepe Média 25mm x 50m Rolo 10 

35 Fixador de pintura para cal Unidades 100 

36 Foice com cabo Unidades 5 

37 Gerador 5 KVA By -  Pass Unidade  1 

38 Grampo de cerca Kg 5 

39 Impermeabilizante para argamassa Litros 5 

40 Impermeabilizante tipo betuminosa Litros 20 

41 Insulfime M² 3 

42 Lixa nº 100 para metal Unidades 100 

43 Luva 1" LL PVC Peças 6 

44 Luva 25 Unidades 15 

45 Luva LR 25 x 1/2 Unidades 10 

46 Massa CBUQ para remendo de pavimento M³ 8 

47 Massa PVA para pintura (lata de 18 litros) Lata 20 

48 Parafuso Mad. Ch. 4,8 x 50mm Peças 35 

49 Pincel Fino 1/2" Unidades 6 

50 Pincel Largo 3" Unidades 6 

51 Placa Dailet Peças 6 

52 Prego 15x15 Kg 3 

53 Prego 17x21 Kg 3 

54 Registro gaveta 3/4 bruto Unidades 8 

55 Rejunte para revestimento cerâmico Kg 10 

56 Reparo válvula 1 1/2 Unidades 5 

57 Resistência para ducha 4T  Unidades 10 

58 Ripa de madeira 4 metros  Dúzia 16 

59 Rolo anti-gota para pintura 23cm Unidades 10 

60 Rolo espuma pequeno 9 cm Unidades 6 

61 Serra para ferro 300mm Unidades 20 

62 Silicone (tubo para aplicador) Unidades 10 

63 Solução Litros 4 

64 Solvente (galão de 5 litros) Galões 10 

65 Suporte para rolo de pintura com gaiola Unidades 4 

66 Tábua 30cm x 3 metros Unidades 30 

67 Tê 3/4 Unidades 50 

68 Tela soldada  Painéis 10 

69 Telha Francesa Padrão Unidades 500 
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70 Telha Itália 16 unidades por m² Unidades 500 

71 
Tinta especial para demarcação de sinalização 

horizontal em ruas na cor amarela lata de 20 litros  
Lata 10 

72 
Tinta especial para demarcação de sinalização 

horizontal em ruas na cor branca lata de 20 litros  
Lata 30 

73 Tinta Látex (lata de 18 Litros) Lata 200 

74 Tomada elétrica de embutir com espelho Peças 3 

75 Torneira 1/2 jardim (metal cromada) Unidades 5 

76 Torneira 1/2 lavatório  cromada Unidades 5 

77 Torneira 1/2 pia cozinha cromada Unidades 5 

78 Treliça TR8 de 12 metros Unidades 20 

79 Trena Fibra de Vidro 50 metros Unidades 1 

80 Tubo esgoto 100 mm Metros 100 

81 Tubo esgoto 40 mm Metros 20 

82 Tubo marrom (água) Barras 25 

83 Unidut Cônico 1" Peças 24 

84 Veda Rosca Média Unidades 5 

85 Vergalhão CA - 50A 10 mm Barras 50 

86 Vergalhão CA - 50A 5 mm Barras 50 

87 Viga 6 x 12 - 4,5 metros Peça 4 

 

3. DO PEDIDO 

 

Os pedidos de produtos dar-se-ão conforme necessidade do Departamento de Engenharia e Obras. 

Os produtos adquiridos deverão ser entregues em conformidade com as características definidas 

no pedido de fornecimento, no prazo não superior a 03 (três) dias, após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento - AF, de segunda a sexta-feira no Almoxarifado Central da 

Prefeitura de Itirapuã ou em outro lugar a ser especificado pela Contratante. A data e a hora da 

entrega deverão ser previamente agendadas com o setor responsável. 

 

4. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

Em conformidade com os artigos 73 a 76, da lei 8.666/93, o objeto do presente processo de 

contratação será recebido pelo Almoxarifado da Prefeitura de Itirapuã, que fará a verificação do 

quantitativo e da conformidade com as especificações contidas nos pedidos realizados, no prazo 

máximo de 03 (três) dias a contar da emissão da requisição. 

A entrega do produto pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica 

em sua aceitação. 

Caso seja verificada alguma divergência no produto recebido e o produto contratado, a 

CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, a devida correção no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar da data da notificação de correção. 

Finda a etapa de recebimento, a CONTRATANTE receberá o produto em definitivo e aguardará a 

emissão da Nota Fiscal para a sua liquidação. Em seguida, encaminhará para o Financeiro do 

Município para o pagamento. 
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5. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

 

Os produtos adquiridos deverão ser entregues de conformidade com as características definidas no 

pedido de fornecimento e segundo as especificações da CPOS (Cia Paulista de Obras e 
Serviços), no prazo não superior a 03 (TRÊS) dias, após o recebimento da Autorização de 

Fornecimento - AF, de segunda a sexta-feira no Almoxarifado Central da Prefeitura ou em outro 

lugar a ser especificado pela Contratante. Deverá também fornecer todos os itens cotados em 

estrita conformidade com as especificações exigidas na planilha anexa, assim como promover a 

substituição dos materiais que não satisfaçam as especificações exigidas, ou apresentem 

desconformidades, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da data da notificação de 

correção. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

6.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da aquisição dos produtos, 

objeto desta licitação serão os seguintes:  

 
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO 
Funcional Programática – 041210002.2002 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 003 
 
02.01.07 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Funcional Programática – 206060032.2030 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 039 
 
02.02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Funcional Programática – 041220003.2005 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo 
Ficha – 047 
 
02.03.01 – ENSINO PRÉ ESCOLAR 
Funcional Programática – 123650020.2022 
Ficha – 060 
 
02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcional Programática – 123610014.2016 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 067 
 
02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS 
Funcional Programática – 123610014.2017 
3.390.30 – Material de Consumo 
Ficha – 075 
 
02.05.01 – OBRAS 
Funcional Programática – 164820028.1025 
4.4.90.51 – Obras e Instalações 
Ficha – 010   
Ficha – 089 
Ficha – 090 
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Ficha – 091 
Ficha – 092 
Ficha – 093 
Ficha – 176 
 
02.05.02 – SERVIÇOS URBANOS  
Funcional Programática – 154520026.2028 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 096 
 
02.05.03 – SERVIÇOS RURAIS 
Funcional Programática – 267820035.2031 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 110 
 
02.06.04 – LIMPEZA PÚBLICA  
Funcional Programática – 154520027.029 
3.3.90.30 – Material de Consumo 
Ficha 117  
 
02.07.01 – FUNDEB – ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
Funcional Programática – 123650020.2033 
3.390.30 – Material de Consumo  
Ficha – 156 
 
02.07.01 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcional Programática – 123610017.2032 
3.390.30 – Material de Consumo 
Ficha – 161 

 

 

7. PAGAMENTO 

 

7.1 – Os pagamentos serão realizados mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada 

ou através de boleto bancário, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal 

correspondente à execução e entrega do objeto, devidamente validada pelo Gestor do Contrato. 

 

Itirapuã - SP, 01 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

João Márcio Pereira da Silva 

Autoridade Competente 
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A N E X O – II  
 

MINUTA DA PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 

PROCESSO Nº. 2487/2013 

 

DATA DA ABERTURA: 14/08/2.013 

HORA DE ABERTURA: 09:00 Horas 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, relacionados 

neste edital e seus anexos, conforme necessidade do município. 

 

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇO 

DADOS DO PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: 

E-mail : 

 

Proposta de preços: 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNID. QUANT. Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 
Abraçadeira Tipo D 1" 

com cunha 
Peças 10 

   

2 Adesivo PVC 175 mg Unidades 10    

3 
Arame farpado 500 

metros 
Rolo 2 

   

4 Arame Galvanizado Kg 20    

5 Arame Recozido Kg 50    

6 Areia fina lavada M³ 100    

7 Areia média lavada M³ 100    

8 Barra de cano 3" Unidades 100    

9 Bloco de concreto 10 cm Unidades 2.000    

10 Bloco de concreto 15 cm Unidades 1.000    

11 Brita nº 2 M³ 50    

12 
Brocha retangular 18cm x 

8cm para pintura 
Unidades 4 

   

13 
Caibro de madeira 4,5 

metros 
Unidades 20 

   

14 
Cal hidratado (sacos de 20 

Kg) 
Sacos 400 

   

15 
Cal pintura (sacos de 8 

Kg) 
Sacos 100 

   

16 Cavadeira grande Unidades 3    
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17 
Chuveiro (ducha) 

tradicional 4T 
Unidades 4 

   

18 
Cimento CP - 32 (sacos 

de 50 Kg) 
Sacos 300 

   

19 Cola para cano de 1 litro Litros 3    

20 
Conexão Azul Cot LR 25 

x 1/2 
Unidades 10 

   

21 
Conexão azul Luva LR 25 

x 1/2 
Unidades 10 

   

22 Conexão de água COT 25 Unidades 30    

23 Conexão de água TE 25 Unidades 15    

24 Cor LR 25 x 20 Unidades 10    

25 Cotovelo Liso de 3/4 Unidades 100    

26 Curva Azul com rosca Unidades 30    

27 Curva Marrom Lisa Unidades 50    

28 Curva PVC 90 x 1" Peças 6    

29 
Disco de Makita corte a 

seco 
Unidades 20 

   

30 Enxada nº 2 1/2 libras Unidades 10    

31 Enxadão com cabo Unidades 5    

32 
Esmalte (galão de 3,6 

litros) 
Galões 40 

   

33 Fechaduras com tambor  Unidades 15    

34 
Fita Crepe Média 25mm x 

50m 
Rolo 10 

   

35 
Fixador de pintura para 

cal 
Unidades 100 

   

36 Foice com cabo Unidades 5    

37 Gerador 5 KVA By - Pass Unidade  1    

38 Grampo de cerca Kg 5    

39 
Impermeabilizante para 

argamassa 
Litros 5 

   

40 
Impermeabilizante tipo 

betuminosa 
Litros 20 

   

41 Insulfime M² 3    

42 Lixa nº 100 para metal Unidades 100    

43 Luva 1" LL PVC Peças 6    

44 Luva 25 Unidades 15    

45 Luva LR 25 x 1/2 Unidades 10    

46 
Massa CBUQ para 

remendo de pavimento 
M³ 8 

   

47 
Massa PVA para pintura 

(lata de 18 litros) 
Lata 20 

   

48 
Parafuso Mad. Ch. 4,8 x 

50mm 
Peças 35 

   

49 Pincel Fino 1/2" Unidades 6    

50 Pincel Largo 3" Unidades 6    

51 Placa Dailet Peças 6    
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52 Prego 15x15 Kg 3    

53 Prego 17x21 Kg 3    

54 Registro gaveta 3/4 bruto Unidades 8    

55 
Rejunte para revestimento 

cerâmico 
Kg 10 

   

56 Reparo válvula 1 1/2 Unidades 5    

57 Resistência para ducha 4T  Unidades 10    

58 Ripa de madeira 4 metros  Dúzia 16    

59 
Rolo anti-gota para 

pintura 23cm 
Unidades 10 

   

60 
Rolo espuma pequeno 9 

cm 
Unidades 6 

   

61 Serra para ferro 300mm Unidades 20    

62 
Silicone (tubo para 

aplicador) 
Unidades 10 

   

63 Solução Litros 4    

64 
Solvente (galão de 5 

litros) 
Galões 10 

   

65 
Suporte para rolo de 

pintura com gaiola 
Unidades 4 

   

66 Tábua 30cm x 3 metros Unidades 30    

67 Tê 3/4 Unidades 50    

68 Tela soldada  Painéis 10    

69 Telha Francesa Padrão Unidades 500    

70 
Telha Itália 16 unidades 

por m² 
Unidades 500 

   

71 

Tinta especial para 

demarcação de 

sinalização horizontal em 

ruas na cor amarela lata 

de 20 litros  

Lata 10 

   

72 

Tinta especial para 

demarcação de 

sinalização horizontal em 

ruas na cor branca lata de 

20 litros  

Lata 30 

   

73 
Tinta Látex (lata de 18 

Litros) 
Lata 200 

   

74 
Tomada elétrica de 

embutir com espelho 
Peças 3 

   

75 
Torneira 1/2 jardim 

(metal cromada) 
Unidades 5 

   

76 
Torneira 1/2 lavatório  

cromada 
Unidades 5 

   

77 
Torneira 1/2 pia cozinha 

cromada 
Unidades 5 

   

78 Treliça TR8 de 12 metros Unidades 20    

79 Trena Fibra de Vidro 50 Unidades 1    
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metros 

80 Tubo esgoto 100 mm Metros 100    

81 Tubo esgoto 40 mm Metros 20    

82 Tubo marrom (água) Barras 25    

83 Unidut Cônico 1" Peças 24    

84 Veda Rosca Média Unidades 5    

85 
Vergalhão CA - 50A 10 

mm 
Barras 50 

   

86 
Vergalhão CA - 50A 5 

mm 
Barras 50 

   

87 Viga 6 x 12 - 4,5 metros Peça 4    

 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$........................................ (......................................). 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2013 

PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: em até 02 (dois) dias 

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: (mínimo 60 dias) 

PRAZO DE PAGAMENTO: até 20 dias após entrega. 

Nº DA AGÊNCIA BANCÁRIA................................ Nº DA CONTA........................ 

NOME/RG/CPF DO RESPONSAVEL PARA ASSINAR CONTRATO 

  Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 

especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do 

respectivo Edital do Convite de que trata a presente proposta; que observaremos, 

integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

   Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal da licitante e seu carimbo de, C.N.P.J.) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE CUMPRE 

PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei Nº 8.666/93 e art. 4º, VII da Lei Nº 10.520/02) 

 

 

(nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada 

(endereço completo)_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até 

esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, no processo licitatório de Pregão nº 27/2013, promovido pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE CUMPRE 

PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA “ME” OU “EPP” 

 

 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei Nº 8.666/93 e art. 4º, VII da Lei Nº 10.520/02) 

 

 

(nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada 

(endereço completo)_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até 

esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, no processo licitatório de Pregão nº 27/2013, promovido pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

Ref.: (identificação da licitante) 

 

 

............................................................, inscrito no CNPJ n°.............................., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a)................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

n° ............................................ e do CPF ................................, DECLARA,  para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

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 (     ) 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Para fins de participação no processo licitatório de Pregão nº 

27/2013,____________________ (Nome da empresa) ”ME” ou “EPP”, CNPJ nº _________, 

sediada (endereço completo)______________________________, declara,sob as penas da lei 

que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o Caso), na forma de Lei 

complementar nº 123/2006. 

 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº __/2013 

 

PREGÃO Nº 27/2013      PROCESSO Nº 2487/2013      VALIDADE: 31/12/2013 

 

Aos ___________ dias do mês de ________ de dois mil e treze, nesta cidade de Itirapuã, 

Estado de São Paulo, de um lado a PREFEITURA DE ITIRAPUÃ, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ sob o número 45.317.955/0001-05, situada na Rua Dozito 

Malvar Ribas, 5000, representada pelo Senhor Prefeito, RUI GONÇALVES, e de outro lado 

à empresa ___________________________________________, cadastrada no CNPJ sob o 

número __________/____-__ e Inscrição Estadual _______________, com sede na 

_______________________________, ___ – ______ – ________/__, representada pelo 

Senhor _________________, __________, ______, _______________, portador do RG 

_________/__ e do CPF ___________-__, residente e domiciliado na 

___________________, nº _____, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 

2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, 

de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de 

Registro de Preços nº 27/2013, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial e 

homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, RESOLVE registrar os preços para a 

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 

PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, destinados à manutenção dos 

prédios públicos da administração e projetos de construção, conforme condições constantes 

no Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) 

pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame 

acima numerado, como segue: 

Item Nº ____  

Valor global: 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, conforme 

relacionado no Edital em epígrafe, observadas as especificações e quantidades ali estabelecidas, 

visando aquisições futuras. 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade até 31/12/2013. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura de Itirapuã não será 

obrigada a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
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específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES 

3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 

Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 

seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação  

oficial, nas seguintes hipóteses: 

b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor 

total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou 

fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução total ou parcial do 

contrato; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Itirapuã, pelo 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 sua reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente. 

3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem 3.1. poderão ser aplicadas, 

cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”. 

3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto 

na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99. 

3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, ”b” e “c” do item 

3.1. poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato 

ou da lavratura da ata. 

3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1., alínea “d”, caberá pedido de reconsideração 

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 

4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Nº 27/2013. 

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Nº 27/2013, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 
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4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Nº 27/2013, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram. 

4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária 

anual a ser executada no exercício de 2013, na seguinte dotação orçamentária: 

02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO 
Funcional Programática – 041210002.2002 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 003 
 
02.01.07 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Funcional Programática – 206060032.2030 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 039 
 
02.02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Funcional Programática – 041220003.2005 
- 3.3.90.30 – Material de Consumo 
Ficha – 047 
 
02.03.01 – ENSINO PRÉ ESCOLAR 
Funcional Programática – 123650020.2022 
Ficha – 060 
 
02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcional Programática – 123610014.2016 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 067 
 
02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS 
Funcional Programática – 123610014.2017 
3.390.30 – Material de Consumo 
Ficha – 075 
 
02.05.01 – OBRAS 
Funcional Programática – 164820028.1025 
4.4.90.51 – Obras e Instalações 
Ficha – 010   
Ficha – 089 
Ficha – 090 
Ficha – 091 
Ficha – 092 
Ficha – 093 
Ficha – 176 
 
02.05.02 – SERVIÇOS URBANOS  
Funcional Programática – 154520026.2028 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 096 
 
02.05.03 – SERVIÇOS RURAIS 
Funcional Programática – 267820035.2031 
3.3.90.30 – Material de Consumo  
Ficha – 110 
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02.06.04 – LIMPEZA PÚBLICA  
Funcional Programática – 154520027.029 
3.3.90.30 – Material de Consumo 
Ficha 117  
 
02.07.01 – FUNDEB – ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
Funcional Programática – 123650020.2033 
3.390.30 – Material de Consumo  
Ficha – 156 
 
02.07.01 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcional Programática – 123610017.2032 
3.390.30 – Material de Consumo 
Ficha – 161 

CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1. Nos Almoxarifado Central da Prefeitura do Município. 

5.2. A cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de até 03 (três) dias após a emissão 

da requisição ou da solicitação do setor competente. 

CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 

6.1 Os pagamentos serão realizados mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada 

ou através de boleto bancário, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal 

correspondente à execução e entrega do objeto.  

6.2. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da Prefeitura 

de Itirapuã. 

6.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) por parte 

da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação 

do CONTRATANTE. 

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  

CLÁUSULA VII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS 

DE FORNECIMENTO 

7.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como a emissão das 

ordens de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Diretor do Departamento 

requisitante. 

CLÁUSULA VIII – DA GARANTIA 

8.1. Os produtos deverão possuir garantia conforme Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Fornecer os produtos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e 

responsabilidades cabíveis; 
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9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a todas as reclamações; 

9.3. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, 

durante toda a vigência da ata de registro de preços. 

9.4. Substituir ou recuperar o produto que, após a entrega e aceite, apresente defeitos de 

fabricação, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, a partir da ciência da rejeição. 

9.5. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.  

CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão Nº 27/2013 e seus anexos e a proposta da empresa 

vencedora, classificada em 1º lugar, no certame supra numerado. 

10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio Paulista – SP, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente ata. 

10.3 Fica designada o senhor Odair Dalseco de Oliveira, Engenheiro Civil, como Gestor do 

Contrato. 

Itirapuã/SP, ..... de ............ de 2013. 

 

 

Prefeitura Municipal De Itirapuã 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Nome Da Empresa: 

Nome Do Representante Legal 

 RG: CPF: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)___________________________             2)___________________________ 


