
 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.463/13 

 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 

DATA DA SESSÃO: 16/09/13 às 09:30 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 16/09/13 das 08:30 ás 09:00 horas. 
CREDENCIAMENTO: 16/09/13 - 09:15 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 16/09/13 a partir das 09:30 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 
 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, 

Centro – Conchal SP, através do Prefeito Municipal, o Dr. VALDECI APARECIDO 
LOURENÇO, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do DECRETO Nº 
3.463/13 de 02 de janeiro de 2013, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para 
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, o qual será processado e 
julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/02, de 
17/07/2002 subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 atualizada e Lei 
Complementar nº 123/2006. 

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento (ANEXO II), juntamente com as documentações exigidas no item 
6.2.1. e bem como os envelopes “Proposta” e “Documentação”, no Setor de Protocolo, 
sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em Conchal SP, apresentando 
documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 
outro documento oficial equivalente com foto. 

1.3. Abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 
sessão pública no dia 16/09/13 a partir das 09:30 horas. 

1.4. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do 
Município de Conchal, www.conchal.sp.gov.br, outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (19) 3866-8600 ramal 10, no Departamento de Licitação e 
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 
às 16:00 horas. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS ELÉTRICOS pelo período de 12 (doze) meses, de acordo e conforme 
relacionados no ANEXO I, parte integrante deste edital. 

 
3. DA SESSÃO: 
3.1. A sessão da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a 

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive 
quanto à documentação. 

4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a)  Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura do Município de Conchal SP; 
b)  Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
c)  Encontrar-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 
d)  Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO (ANEXO II): 
5.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada, atendendo ao item 1.2. deste edital. 

5.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar junto ao Pregoeiro, 
para participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento oficial 
equivalente com foto, juntamente com os documentos exigidos no item 6.2.1. deste 
edital. 

5.3. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 
lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este certame 
licitatório, em nome da proponente. 

5.4. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os 
poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.5. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 
desta documentação, ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação 
preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos, ficando 
mantido, o valor apresentado na proposta escrita, considerando-o para efeito de 
ordenação das propostas e apuração das menores taxas. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1. deste 

edital. 
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das proponentes deverão entregar, simultaneamente, no Setor de 
Protocolo desta Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 
dos subitens abaixo: 

6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
6.2., o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 
qualquer dos envelopes, os seguintes documentos: 
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a)  Credenciamento; (ANEXO II) 
b)  Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação; (ANEXO III) 
c)  Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte – (§ 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06). Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes 
dos citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de microempresa e 
empresa de pequeno porte; (ANEXO IV) 

d)  Procuração publica ou particular comprovando os poderes para formular lances 
verbais de preços, conforme item 5.3.; 

e)  Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 
I  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 
mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados). 

III Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

IV Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 

6.2.2. A não entrega das documentações exigida no subitem 6.2.1. deste edital implicará 
em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de 
Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 
licitatório. 

 
6.2.3. DA INDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
6.2.3.1. Os envelopes “Propostas” e “Documentação” deverão ser apresentados com as 

identificações externas: 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE I – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 (REGISTRO DE PREÇOS) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.463/13 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 16/09/13 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE II – “DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 (REGISTRO DE PREÇOS) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.463/13 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 16/09/13 
 
6.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
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6.4. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 

6.5. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 
serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

6.6. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de 
apoio da Prefeitura Municipal, poderá ser efetuada, em horário expediente, no prédio 
sede, situada na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em Conchal SP, até 02 
(dois) dias anterior à realização do certame. 

6.7. O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 
da habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

6.8. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 
ilustração das propostas de preço. 

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
7.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos: 
I   A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou 

digitada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando o preço dos 
itens, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, no valor unitário e 
total, em algarismos arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais 
folhas pelo representante da licitante, especificando o objeto de forma clara e 
inequívoca, atendendo as especificações mínimas constantes do ANEXO VIII.  

II Apresentar a DESCRIÇÃO, MARCA e MODELO ofertado, junto com os preços 
completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da 
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e 
quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e 
constante da proposta; 

III  Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 
prazo será considerado como tal; 

IV Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 
houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. 

V  Conter prazo de disponibilidade do objeto licitado, conforme o item 15. Não havendo 
indicação expressa, será considerado como prazo de no mínimo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

VII O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva Nota 
Fiscal devidamente atestada pelo Departamento competente da municipalidade. 
Por força do Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011 os pagamentos serão 
realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente 
de titularidade da CONTRATADA. 

VIII Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, 
nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial completo do 
responsável pela assinatura do contrato. 
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IX Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 

7.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

7.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

7.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos 
operacionais do objeto licitado conforme disposto no item 7.1., inciso II deste edital. 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 

7.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 
edital. 

7.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preâmbulo deste edital.  

 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 
8.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 

conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
8.1.1. Prova de inscrição no CNPJ da empresa – Cartão CNPJ; 
8.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; 

8.1.3. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a 
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou CPDEN Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa; 

8.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

8.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
8.1.8. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 

inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
integral das obrigações desta licitação (ANEXO V); 

8.1.9. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 
(ANEXO VI); 

8.1.10 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública. (ANEXO VII); 

8.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias, imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

8.3. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, seda matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, 
todos os documentos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para a matriz e todas as filiais. 
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Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou 
a documentação. 

 
9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
9.1. No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos representantes de todas 

as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 
documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega 
por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 
licitantes: 

a) Credenciamento, (ANEXO II) acompanhando e ou procuração do representante da 
empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo. 

b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 
da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes 
para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

c) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e 
lacrados. 

d) A declaração de cumprimento e requisito de habilitação (ANEXO III); 
e) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme alínea “d” do item 6.2.1. 
(ANEXO IV); 

9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 

9.3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto na alínea “a”, do item 9.1. exame este 
iniciado antes da abertura da sessão. 

9.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 
suas folhas. 

9.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
10. DO JULGAMENTO: 
10.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do 
menor preço por item do objeto deste edital. 

10.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas 
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances 
verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e 
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2. Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a 
consulta de preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 5 
(cinco) minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar 
efetuar ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver 
ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o 
direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 
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10.1.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada 
em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente edital. 

10.2. Etapa de Classificação de Preços: 
10.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes, 

obedecendo a ordem crescente de protocolo. 
10.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os 
respectivos valores ofertados. 

10.2.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os 
lances de: 

10.2.3.1. Itens com valores abaixo de R$ 10,00 (dez reais), a redução mínima entre 
os lances deverá ser acima de R$ 0,02 (dois centavos). 

10.2.3.2. Itens com valores entre R$ 10,01 (dez reais e um centavo) a R$ 50,00 
(cinquenta reais), a redução mínima entre os lances deverá ser acima de              
R$ 0,05 (cinco centavos). 

10.2.3.3. Itens com valores entre R$ 50,01 (cinquenta reais e um centavo) a                     
R$ 100,00 (cem reais), a redução mínima entre os lances deverá ser acima 
de R$ 0,10 (dez reais). 

10.2.3.4. Itens com valores entre R$ 100,01 (cem reais e um centavo) a R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais), a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos). 

10.2.3.5. Itens com valores entre R$ 250,01 (duzentos e cinquenta reais e um 
centavo) a R$ 500,00 (quinhentos reais), a redução mínima entre os lances 
deverá ser acima de R$ 0,50 (cinquenta centavos). 

10.2.3.6. Itens com valores entre R$ 500,01 (quinhentos reais e um centavo) a               
R$ 1.000,00 (um mil reais), a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 1,00 (um real). 

10.2.3.7. Itens com valores entre R$ 1.000,01 (um mil reais e um centavo) a                 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 5,00 (cinco reais). 

10.2.3.9. Já para os itens com valores acima de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um 
centavo), a redução mínima entre os lances deverá ser acima de                    
R$ 10,00 (dez reais). 

10.2.4. A classificação se dará pela proposta de menor preço para o item e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 
em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus 
autores participem dos lances verbais. (Aplicando-se a Lei Complementar nº 
123/06). 

10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, será classificará as melhores 
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances 
verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal 
deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
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10.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da 
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo 
seqüencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 

10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para o item, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, na final da etapa competitiva. 

10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
vencedora, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor 
com vistas à redução do preço e examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 

10.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao 
edital. 

10.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
mesma sessão do Pregão. 

10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às sanções administrativas constantes do item 18, deste edital. 

10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não 
previstos neste Pregão; 

10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 
10.3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06. 
10.3.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa 

ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, 
será observado o seguinte: 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa 
que não estiver amparada por esta Lei Complementar. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

c)  Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta. 
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e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.4. Etapa de Habilitação, Declaração da licitante vencedora e adjudicação. 
10.4.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2. e 10.3. deste edital, e sendo 

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura 
do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante. 

10.4.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo 
com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 

10.4.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

10.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente 
alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 

Parágrafo Único: A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

10.4.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na 
hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao 
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a 
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 
da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro. 

10.4.7. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para 
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, 
pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) 
licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

10.4.8. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, serão devolvidos, ao final da sessão. 

10.4.9. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade 
Competente da Prefeitura Municipal de Conchal, para homologação do certame e 
decisão quanto à aquisição; na hipótese de existência de recursos, os autos serão 
encaminhados a Assessoria Jurídica para apreciação e parecer, e em caso de 
improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação 
do certame e decisão quanto à contratação. 
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11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
até 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contra-razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, sendo que o recurso 
deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, das 08:30 às 16:00 
horas, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos 
poderes;  

11.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 
Alves nº 364, Centro, Conchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos; 

11.4. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 

11.4.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 

 
12. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
12.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através de instrumento contratual, 
observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação 
vigente e na proposta do licitante vencedor. 

12.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o instrumento 
contratual, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 
contados a partir da convocação. 

12.3. O prazo estipulado no subitem 12.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período,quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

12.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o instrumento contratual no 
prazo e condições estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor. 

 
13. DO REAJUSTE DE PREÇOS: 
13.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 

vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal.  

 
14. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
14.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária 

do Elemento, a saber: 
14.1.1. nº 33903099/082440007.2.007/02.03.01. (128) (135); 
14.1.2. nº 33903099/041220009.2.012/02.06.01. (340) (347); 
14.1.3. nº 33903099/123610018.2.024/02.12.03. (728) (735); 
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14.1.4. nº 33903099/123610018.2.024/02.12.03. (736) (743); 
14.1.5. nº 33903099/123650036.2.105/02.12.04. (790) (1524); 
14.1.6. nº 33903099/123650036.2.105/02.12.04. (791) (796); 
14.1.7. nº 33903099/103010022.2.028/02.13.01. (1039) (1040), e 
14.1.8. nº 33903099/175120023.2.030/02.14.01. (1179) (1185), relativo ao exercício de 

2013. 
 
15. DAS EXIGÊNCIAS E FORNECIMENTO: 
15.1. A empresa licitante deverá atender na integra o ANEXO I, ou seja, o Memorial 

Descritivo, parte integrante do presente edital e instrumento contratual. 
15.2. A empresa licitante se responsabilizará por todas as despesas decorrentes durante a 

aquisição e bem como a garantia total dos materiais objeto do presente certame sem 
ônus adicional além de estarem de acordo com as normas da ABNT, INMETRO e 
PROCON. 

15.3. A empresa licitante deverá fornecer garantia e assistência técnica com conserto e/ou 
reposição de peças, ou até mesmo a substituição total dos materiais que 
apresentarem defeito sem nenhum ônus extra a CONTRATANTE. 

15.4. A CONTRATANTE deverá requisitar os materiais sempre com antecedência de no 
mínimo de 05 (cinco) dia úteis. 

15.5. Constatada qualquer irregularidade a empresa licitante, será advertida, por escrito, 
para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, regularize sua situação.  

 
16. DO PAGAMENTO: 
16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva Nota 

Fiscal devidamente atestada pelo Departamento competente da municipalidade. 
Por força do Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011 os pagamentos serão 
realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente 
de titularidade da CONTRATADA, sendo efetuada a retenção dos tributos e 
contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação 
vigente. 

16.2. A CONTRATADA deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a 
ser depositado o pagamento.  

16.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. Havendo erro formal ou 
matéria na Nota Fiscal ou qualquer circunstância causada por culpa exclusiva da 
CONTRATADA que impeça a liquidação da despesa, a nota será devolvida, e o 
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

16.4. A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da CONTRATADA para 
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham 
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

16.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
das propostas de preços.  
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Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, 
a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei 
nº 9.317/96 e sua sucessora, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
17.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 

atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
I  Entregar com pontualidade o(s) objeto(s) ofertado(s); 
II  Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

III Atender com prontidão as reclamações por parte do departamento requisitante o 
objeto da presente licitação; 

17.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 

I Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do instrumento contratual. 

II Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

 
18. DAS PENALIDADES: 
18.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada: 

I advertência; 
II  multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual, 
III suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
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18.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

 
19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
19.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 
acordo com os prazos do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, no 
endereço discriminado no subitem 1.1. deste edital, cabendo ao pregoeiro (a) decidir 
sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (19) 3866-8600. 

19.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 
respectivos prazos legais. 

19.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

 
20. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
20.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua publicação. 
 
21. DO PRAZO CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura do presente instrumento. 

 
22.  DO REGISTRO DE PREÇOS 
22.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para 
contratações futuras da Administração Pública. 

22.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as 
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, 
especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições 
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas. 

22.3. Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, 
pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços. 

22.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa 
da presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata 
de Registro de Preços. 

22.5. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Conchal. 
22.6. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da 

data de sua publicação. 
22.7. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento 
específico para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

22.8. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) 
dias que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
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22.9. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Gerenciador, por intermédio de instrumento contratual. 

 
23. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
23.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento 

vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura 
contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais 
classificados, obedecendo à ordem de classificação e os preços propostos; 

23.2. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços e o instrumento contratual, sem 
prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o município de Conchal 
convocará os demais licitantes, na ordem de classificação. 

 
24.  DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
24.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 

contidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
24.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto 
aos fornecedores. 

24.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

24.3.1.convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

24.3.2.Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
24.3.4.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
24.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

24.4.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

24.4.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  
24.5. A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da 

comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
24.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

 
25. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
25.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
25.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
25.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
25.1.3. presentes razões de interesse público. 
25.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

25.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
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26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
26.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

26.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

26.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

26.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, nos 
termos do item 20.6. e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 
direito à contratação. 

26.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

26.6. O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei Federal n° 
8.666/93 atualizada. 

26.7. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas. 

26.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será 
competente exclusivamente o Foro de Conchal – Comarca de Mogi Mirim. 

26.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 

26.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http://www.conchal.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 
deverá procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 0,00 (reais), mediante guia de recolhimento 
para as despesas das reproduções ou encaminhar solicitação através do e-mail: 
licitacao@conchal.sp.gov.br.  

26.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
26.12. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I  Termo de Referência. 
ANEXO II  Minuta credenciamento. 
ANEXO III Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO IV Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO V Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO VI Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO VII Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VIII Planilha Proposta 
ANEXO IX  Minuta Ata de Registro de Preços. 
ANEXO X Minuta de Contrato. 
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26.13 OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 
ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES Nº 364, CENTRO – CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 08:30 ÀS 
16:00 HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE. 

 
 

Conchal, ___ / ___ / ___. 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE ABREU  
Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
 

Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, de acordo e conforme escritos e relacionados abaixo: 
 

ITEM QTD. UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO SETORES QTD. POR SETOR PREÇO 
REFERÊNCIA 

01 850 PÇ Abraçadeira tipo D zincada a fogo 3/4 

Administração: 300 

0,54 

Educação: 300 

Meio Ambiente: 30 

Promoção Social: 20 

Saúde: 200 

02 190 PÇ Adaptador para tomada desenvolvida em conformidade com a norma NBR 
14136,conecta equipamentos com plug antigos em tomadas de novo padrão 

Administração: 50 

4,87 

Educação: 50 

Meio Ambiente: 20 

Promoção Social: 20 

Saúde: 50 

03 90 PÇ Base para relé fotoelétrico eletromagnético 

Administração: 30 

9,28 

Educação: 30 

Meio Ambiente: 15 

Promoção Social: 05 

Saúde: 10 
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04 80 PÇ Braço para iluminação pública de 2;5mt 3/4 curvo 

Administração: 15 

41,23 

Educação: 15 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 20 

Saúde: 20 

05 1000 MT Cabo extra flex 1,5mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo 
INMETRO condutor cobre 

Administração: 300 

0,51 

Educação: 300 

Meio Ambiente: 300 

Promoção Social: 50 

Saúde: 50 

06 700 MT Cabo extra flex 10,00mm classe de tensão 450/750v anti chama aprovado pelo 
inmetro condutor cobre 

Administração: 300 

3,46 

Educação: 100 

Meio Ambiente: 100 

Promoção Social: 0 

Saúde: 200 

07 800 MT Cabo extra flex 16,00mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo 
INMETRO condutor cobre 

Administração: 200 

5,49 

Educação: 300 

Meio Ambiente: 100 

Promoção Social: 100 

Saúde: 100 

08 2800 MT Cabo extra flex 2,5mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo 
INMETRO condutor cobre 

Administração: 1500 

0,80 

Educação: 1000 

Meio Ambiente: 100 

Promoção Social: 100 

Saúde: 100 
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09 400 MT Cabo extra flex 25mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo INMETRO 
condutor cobre isolamento de PVC 

Administração: 50 

8,73 

Educação: 50 

Meio Ambiente: 300 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

10 100 MT Cabo extra flex 35mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo INMETRO 
condutor cobre isolamento de PVC 

Administração: 0 

11,84 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 100 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

11 1100 MT Cabo extra flex 4,00mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo 
INMETRO condutor cobre 

Administração: 300 

1,35 

Educação: 500 

Meio Ambiente: 200 

Promoção Social: 100 

Saúde: 0 

12 1500 MT Cabo extra flex 6,00 mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo 
INMETRO condutor cobre 

Administração: 500 

2,01 

Educação: 500 

Meio Ambiente: 200 

Promoção Social: 100 

Saúde: 200 

13 1300 MT Cabo paralelo 1,5mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo INMETRO 
condutor cobre 

Administração: 500 

1,20 

Educação: 500 

Meio Ambiente: 100 

Promoção Social: 100 

Saúde: 100 
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14 2500 MT Cabo paralelo 2,50mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo 
INMETRO condutor cobre 

Administração: 1000 

1,90 

Educação: 1000 

Meio Ambiente: 200 

Promoção Social: 200 

Saúde: 100 

15 1000 MT Cabo paralelo 4,00 mm classe de tensão 450/750v anti chama aprovado pelo 
INMETRO condutor cobre 

Administração: 500 

2,52 
Educação: 500 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

16 600 MT Cabo PP 3x2,50mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo INMETRO 
condutor cobre isolamento de PVC 

Administração: 100 

3,49 
Educação: 100 

Meio Ambiente: 100 

Promoção Social: 100 

Saúde: 200 

17 200 MT Cabo rígido 2,5mm classe de tensão 450/750V anti chama aprovado pelo INMETRO 
condutor cobre 

Administração: 100 

0,76 
Educação: 50 

Meio Ambiente: 50 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

18 350 MT Cabo siliconado 2,5mm 180ºC 

Administração: 100 

2,80 

Educação: 100 

Meio Ambiente: 50 

Promoção Social: 0 

Saúde: 100 
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19 120 PÇ Caixa sistema X de sobrepor com 4 saídas de 20mm mais 2 saídas de 40mm cor 
marfim 

Administração: 30 

3,32 

Educação: 30 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 30 

Saúde: 30 

20 25 PÇ Campainha para sinal 127V industrial sincronizada 

Administração: 05 

83,10 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 

21 20 PÇ Campainha para sinal 220V industrial sincronizada 

Administração: 10 

83,10 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

22 105 PÇ Canaleta com tampa 20x10x2000mm branca com fita dupla face (fita auto colante) 

Administração: 30 

5,16 
Educação: 30 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 05 

Saúde: 30 

23 40 PÇ Capacitor para ventilador de 10uf 250vac 

Administração: 10 

8,83 

Educação: 30 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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24 27 PÇ Chave boia regulador de nível cb2000 15A 250V~ temp. 60º cabo de 1,5mt grau de 
proteção ip68 comprimento do cabo 1,5mm 

Administração: 05 

40,19 

Educação: 05 

Meio Ambiente: 15 

Promoção Social: 01 

Saúde: 01 

25 08 PÇ Chave seccionadora para fusível NH 001 abertura com carga 250A 500vac tripolar 
proteção contra contato acidental grau de proteção IP30 

Administração: 02 

287,35 

Educação: 01 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

26 01 PÇ Chave seccionadora para fusível NH 002 abertura com carga 400A 500vac tripolar 
proteção contra contato acidental grau de proteção IP30 

Administração: 0 

461,21 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 01 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

27 40 PÇ Chuveiro 127V 5500W pressão de funcionamento de 10 a 40kpa (1 a 40 mca) 
eficiência energética superior a 95% aprovado pelo INMETRO 

Administração: 10 

34,77 
Educação: 30 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

28 80 PÇ Chuveiro 220V 5500W pressão de funcionamento de 10 a 40kpa (1 a 40 mca) 
eficiência energética superior a 95% aprovado pelo INMETRO 

Administração: 20 

34,77 
Educação: 40 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 10 

Saúde: 05 
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29 20 PÇ Chuveiro multitemperaturas 4x4 temperaturas ducha eletrônica com pressurizador 
7500W 220V 

Administração: 05 

132,95 

Educação: 15 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

30 580 PÇ Condulete 3/4 galvanizado a fogo com 5 saídas com tampa cega 

Administração: 200 

7,59 
Educação: 200 

Meio Ambiente: 50 

Promoção Social: 30 

Saúde: 100 

31 710 PÇ Conector reto s/r 3/4" galvanizado a fogo 

Administração: 300 

2,37 

Educação: 300 

Meio Ambiente: 50 

Promoção Social: 10 

Saúde: 50 

32 15 PÇ Contator de potencia 16A 220V com contatos auxiliares DEF 1NA E 1NF de medida 
largura45mm/ altura 85mm/ comprimento 91mm 

Administração: 05 

101,02 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 05 

33 15 PÇ Contator de potencia 32A 220V com contatos auxiliares DEF 1NA E 1NF de medida 
largura 55mm/ altura 112mm comprimento 115mm 

Administração: 05 

174,58 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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34 11 PÇ Contator de potencia 85A com contatos auxiliares 1N.A e 1N.F 220V de medida 
largura 70mm / altura 146mm/ comprimento 135mm 

Administração: 0 

654,26 

Educação: 03 

Meio Ambiente: 03 

Promoção Social: 0 

Saúde: 05 

35 10 PÇ Contator de potencia 9A 220V com contatos auxiliares DEF 1NA E 1NF de medida 
largura 45mm/ altura57.5mm / comprimento 72mm 

Administração: 05 

83,07 

Educação: 0 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

36 01 PÇ Contator de potencia de 220A 220V com contatos auxiliares DEF 1NA E 1NF de 
medida largura 145mm/ altura 200mm/comprimento 217mm 

Administração: 01 

2.245,00 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

37 25 PÇ Contator de potencia de 50 A 220V com contatos auxiliares DEF 1NA E 1NF de 
medida largura 55mm/ altura 172mm/comprimento 115 

Administração: 15 

320,06 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

38 04 PÇ Contator de potencia de 115A 220V com contatos auxiliares DEF 1NA E 1NF de 
medidas largura120mm/ altura 172mm/ comprimento 180mm 

Administração: 01 

1.064,66 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 03 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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39 28 PÇ Controle para ventilador de parede de embutir com botão liga e desliga e aumento de 
velocidade 

Administração: 10 

27,50 

Educação: 10 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 03 

Saúde: 05 

40 80 PÇ Disjuntor de 20A Din unipolar termomagnético nbr NM 60/808 NBR iec 80947-2 
aprovado pelo INMETRO 

Administração: 30 

6,64 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 10 

Saúde: 20 

41 45 PÇ Disjuntor 100A Din unipolar termomagnético nbr NM 60/808 NBR iec 80947-2 
aprovado pelo INMETRO 

Administração: 10 

103,94 

Educação: 15 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 

42 60 PÇ Disjuntor 20A NEMA unipolar disjuntor termomagnético aprovado pelo INMETRO e 
conforme NBR5361 

Administração: 30 

7,92 
Educação: 15 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 0 

Saúde: 05 

43 35 PÇ Disjuntor 30A NEMA unipolar disjuntor termomagnético aprovado pelo INMETRO e 
conforme NBR5361 

Administração: 10 

7,92 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 
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44 60 PÇ Disjuntor 40A Din unipolar disjuntor termomagnético aprovado pelo INMETRO e 
conforme NBR5361 

Administração: 20 

8,81 

Educação: 20 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 

45 30 PÇ Disjuntor 40A NEMA unipolar termomagnético aprovado pelo INMETRO e conforme 
NBR5361 

Administração: 10 

13,23 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 10 

46 85 PÇ Disjuntor 60A Din unipolar disjuntor termomagnético aprovado pelo INMETRO e 
conforme NBR5361 

Administração: 30 

11,43 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 20 

Promoção Social: 10 

Saúde: 15 

47 65 MT Disjuntor de 100 A NEMA unipolar disjuntor termomagnético aprovado pelo INMETRO 
e conforme NBR5361 

Administração: 25 

21,37 

Educação: 15 

Meio Ambiente: 15 

Promoção Social: 0 

Saúde: 10 

48 60 MT Disjuntor de 60A NEMA unipolar disjuntor termomagnético aprovado pelo INMETRO e 
conforme NBR5361 

Administração: 20 

20,94 
Educação: 15 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 5 

Saúde: 10 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

49 1300 MT Duto de 1" 1/4" cinza corrugado com guia interno 

Administração: 1000 

1,75 

Educação: 100 

Meio Ambiente: 100 

Promoção Social: 0 

Saúde: 100 

50 450 MT Duto de 2"cinza corrugado com guia interno 

Administração: 100 

2,83 
Educação: 50 

Meio Ambiente: 300 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

51 480 PÇ Espelho para condulete 3/4" para uma tomada de acordo com a norma ABNT NBR 
14136 

Administração: 200 

1,90 
Educação: 200 

Meio Ambiente: 30 

Promoção Social: 10 

Saúde: 40 

52 95 PÇ Fita de alta tensão 23BR (alta fusão) temp.105º rolo de 19mm x 10mm espessura 
076mm anti chama aprovado pelo INMETRO 

Administração: 50 

15,30 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 20 

Promoção Social: 05 

Saúde: 10 

53 430 PÇ Fita isolante 19mm x 20m espessura 0,19mm ISSO 9001 anti chama classe A 

Administração: 250 

9,63 

Educação: 100 

Meio Ambiente: 30 

Promoção Social: 20 

Saúde: 30 
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54 45 PÇ Fusível NH 001 250A retardado 500V ip 100qa 

Administração: 20 

31,75 

Educação: 05 

Meio Ambiente: 20 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

55 18 PÇ Fusível NH 002 400A ip 100qa 

Administração: 06 

43,79 
Educação: 06 

Meio Ambiente: 06 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

56 40 PÇ Haste para aterramento de cobre e conector 

Administração: 20 

21,55 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 05 

57 35 PÇ 

Iluminação de emergência tipo autônoma não permanente luminar 2 focos halogenos 
selados 12V, 2x50W superfície iluminada 100mts² alimentação bivolt 120V-220V 
50/60hz autonomia 3 horas bateria 12V selada e livre de manutenção carregador 

automático CSD (proteção de sobredescarga e descarga profunda da bateria) tempo de 
carga 24hrs gabinete metálico com pintura eletrostática alimentação bivolt carga, e 

descarga da bateria índice de proteção IP - 42 peso 12,5kgr 

Administração: 05 

473,85 
Educação: 15 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 

58 40 PÇ Interruptor de 1 teclas paralelo do sistema X aprovado pelo INMETRO com mais de 
40.000 manobras ISO 9000 

Administração: 20 

8,26 
Educação: 20 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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59 205 PÇ Interruptor de 2 teclas paralelo do sistema X aprovado pelo INMETRO com mais de 
40.000 manobras ISO 9000 

Administração: 100 

11,90 

Educação: 50 

Meio Ambiente: 15 

Promoção Social: 10 

Saúde: 30 

60 135 PÇ Interruptor de embutir de 1 tecla bipolar aprovado pelo INMETRO com mais de 40.000 
manobras ISO 9000 

Administração: 30 

10,55 

Educação: 50 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 15 

Saúde: 30 

61 205 PÇ Interruptor de embutir de 1 tecla paralelo aprovado pelo INMETRO com mais de 
40.000 manobras ISO 9000 

Administração: 100 

5,26 
Educação: 50 

Meio Ambiente: 15 

Promoção Social: 10 

Saúde: 30 

62 55 PÇ Interruptor de embutir de 2 tecla paralelo aprovado pelo INMETRO com mais de 
40.000 manobras ISO 9000 

Administração: 10 

9,64 

Educação: 30 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 15 

63 75 PÇ Interruptor de embutir de 3 tecla paralelo aprovado pelo INMETRO com mais de 
40.000 manobras ISO 9000 

Administração: 10 

14,10 
Educação: 25 

Meio Ambiente: 15 

Promoção Social: 10 

Saúde: 15 
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64 05 JG Jogo de contato para contator 3tf-48 contatos de platina 

Administração: 0 

146,00 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

65 05 JG Jogo de contato para contator 3tf-50 contatos de platina 

Administração: 0 

349,70 

Educação: 0 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

66 05 JG Jogo de contatos principais para contator 3tf-46 com contatos de platina 

Administração: 0 

50,78 

Educação: 0 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

67 1240 PÇ 

Lâmpada flúor. Compacta integradas espiral 65W 127V alto fator de potencia 6500k 
luz branca fria twister e 27 vida media 10.000 horas fluxo luminoso 4000im garantia 
1ano eficiência luminosa igual 63 Im/W aprovado pelo INMETRO, PROCEL eficiência 

energética classe B índice de reprodução cor (IRC) 80 garantia de 1ano 

Administração: 500 

64,31 
Educação: 600 

Meio Ambiente: 20 

Promoção Social: 20 

Saúde: 100 

68 190 PÇ 

Lâmpada flúor. Compacta integradas espiral 65W 220V alto fator de potencia 6500k 
luz branca fria twister e27 vida media 10.000 horas fluxo luminoso 4000im garantia 
1ano eficiência luminosa igual 63 Im/W aprovado pelo INMETRO, PROCEL eficiência 

energética classe B índice de reprodução cor (IRC) 80 garantia de 1 ano 

Administração: 100 

64,31 
Educação: 50 

Meio Ambiente: 20 

Promoção Social: 10 

Saúde: 10 
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69 100 PÇ Lâmpada fluorescente 16W tubular T10 a de cor 4000k vida mediana 15000 horas 
fluxo luminoso 1200 (IM) aprovado pelo INMETRO ISO 9000 e ISO 14000 

Administração: 50 

7,53 
Educação: 50 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

70 530 PÇ Lâmpada fluorescente 32W tubular T8 temperatura de cor 4000k vida mediana 
15000horas fluxo luminoso 2700 (IM) aprovado pelo INMETRO ISO 9000 e ISO 14000 

Administração: 200 

5,92 
Educação: 200 

Meio Ambiente: 50 

Promoção Social: 30 

Saúde: 50 

71 210 PÇ 

Lâmpada fluorescente. Compacta integradas espiral 45W 127V alto fator de potencia 
6500k luz branca fria twister e 27 vida media 10.000 horas fluxo luminoso 2850im 
garantia 1ano eficiência luminosa igual 63 Im/W aprovado pelo INMETRO, PROCEL 

eficiência energética classe B índice de reprodução cor (IRC) 80 garantia de 1ano 

Administração: 100 

27,96 
Educação: 70 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 10 

Saúde: 20 

72 130 PÇ Lâmpada halogena 1000W 220V palito base R7s15 IM 24200 temperatura cor 3000k 
IRC 100 eficiência luminosa 24/W vida mediana 2000 horas ISO 9000 e ISO 14000 

Administração: 30 

3,81 

Educação: 100 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

73 30 PÇ Lâmpada halogena 2000W 220V palito base R7s15 IM 4000 temperatura da cor 3000k 
Irc 100 eficiência luminosa 24/W vida mediana 1000 horas ISO 9000 e ISO 14000 

Administração: 0 

9,50 

Educação: 30 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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74 70 PÇ Lâmpada halogena 300W 220V palito base R7s15 4000 temperatura da cor 3000k Irc 
100 eficiência luminosa 24/W vida mediana 1000 horas ISO 9000 e ISO 14000 

Administração: 20 

3,21 
Educação: 50 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

75 120 PÇ Lâmpada halogena 500W 220V palito base R7s15 IM 8000 temperatura da cor 3000 
eficiência luminosa 16/W IRC 100 ISO 9000 e ISO 14000. 

Administração: 40 

3,71 
Educação: 80 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

76 80 PÇ Lâmpada par 30 127V 75W base E-27 fluxo luminoso IM 3400 temperatura da cor 
3000k vida mediana 2500 horas ISO 9000 e ISO 14000 

Administração: 80 

14,73 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

77 10 PÇ Lâmpada vapor metálico 150W bipolar fluxo luminoso 14.400 temperatura de cor 
4300 vida mediana 12.000 horas medidas comprimento 137mm base rx75-2 

Administração: 05 

38,52 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

78 45 PÇ 
Lâmpada vapor metálico HPIT de 1000W tubular E-40 vida média 20.000 horas 

temperatura de cor 4300k índice de reprodução de cor 65  fluxo luminoso 85000 IM 
eficiência luminosa IM/W 86. ISO 9000 e ISO 14000. 

Administração: 20 

182,68 

Educação: 10 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 
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79 40 PÇ Lâmpada vapor metálico HQI-TS de 150W/azul EXCELLENCE fluxo luminoso 
12500(IM) vida mediana 12.000 horas 

Administração: 20 

39,24 
Educação: 20 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

80 10 PÇ Lâmpada vapor metálico HQI-TS de 150W/magenta EXCELLENCE fluxo luminoso 
12500(IM) vida mediana 12.000 horas 

Administração: 05 

39,24 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

81 40 PÇ Lâmpada vapor metálico HQI-TS de 150W/verde EXCELLENCE fluxo luminoso 
12500(IM) vida mediana 12.000 horas 

Administração: 20 

39,24 
Educação: 20 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

82 260 PÇ 

Lâmpada vapor metálico powerstar HQI_E 150W ovoide sílica E-27 fluxo luminoso 
11.500 eficiência luminosa 77 grupo índice de reprodução de cor 86 temperatura de 
cor 4000k vida mediana 12.000 horas funcionamento também com reator nave ISO 

9000 e ISO 14000 

Administração: 200 

40,17 

Educação: 60 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

83 220 PÇ 

Lâmpada vapor metálico powerstar HQI-E 250/DPRO E-40 ovoide sílica fluxo 
luminoso 19000Im eficiência luminosa 78 grupo índice de reprodução 90 temperatura 

da cor 5200k vida mediana 12.000 horas funcionamento também com reator nave  
ISO 9000 e ISO 14000. 

Administração: 100 

45,35 

Educação: 50 

Meio Ambiente: 30 

Promoção Social: 10 

Saúde: 30 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

84 330 PÇ 

Lâmpada vapor metálico powerstar HQI-E 400DPROovoide sílica fluxo luminoso 
34000 eficiência luminosa 85 índice de reprodução90 temperatura da cor 5900k vida 

mediana 12.000horas funcionamento também com reator nave. ISO 9000 e            
ISO 14000. 

Administração: 300 

52,25 

Educação: 20 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 05 

85 15 PÇ Lâmpada vapor metálico powerstar HQI-T colorida de 400W/azul vida mediana 12.000 
horas 

Administração: 10 

52,25 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

86 15 PÇ Lâmpada vapor metálico powerstar HQI-T colorida de 400W/magenta vida mediana 
12.000 horas 

Administração: 10 

52,25 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

87 15 PÇ Lâmpada vapor metálico powerstar HQI-T colorida de 400W/verde vida mediana 
12.000 horas 

Administração: 10 

52,25 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

88 10 PÇ 

Luminária com a parte inferior moldada em acrílico leitoso de alta qualidade parte 
superior em alumínio repuxado, pináculo e brasões de  acabamento em alumínio 
fundido preta encaixe para poste reto dimensão 76cm de altura 44cm de diâmetro 
(maior) lâmpada indicada até 250W soquete E-40 encaixe para poste reto base com 

60,3mm de diâmetro interno 

Administração: 10 

448,10 

Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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89 40 PÇ 

Luminária de sobrepor tipo tartaruga grande ispotencia máxima 100W corpo em 
alumínio injetado resistente a intempérie vidro temperado fosco soquete em porcelana 
base E-27 classe de isolamento IP-65 (proteção contra poeira e jato de água) para uso 
de ambiente interno e externo ISO 9002 para lâmpada compacta até 18cm 1 ano de 

garantia 

Administração: 15 

53,98 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 05 

Saúde: 10 

90 35 PÇ 
Luminária fechada corpo refletor estampado em chapa de alumínio com suporte de 
fixação em liga de alumínio fundido 3/4 refrator prismático em acrílico soquete em 
porcelana E-40 pra lâmpada vapor metálico de 400W dimensões em (mm) 490x285 

Administração: 15 

131,07 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 05 

91 70 PÇ 

Luminária globo para jardim em acrílico leitoso dimensão 515mm largura x 500mm de 
altura para lâmpada até 250W encaixe padrão para poste reto (base 60,3 mm de 
diâmetro interno ou poste pendente base com uma polegada de diâmetro externo 

soquete E- 40) 

Administração: 30 

177,91 
Educação: 20 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 10 

92 35 PÇ 

Luminária globo para jardim em cristal dimensão 515mm largura x 500mm de altura 
para lâmpada até 250W encaixe padrão para poste reto (base 60,3 mm de diâmetro 

interno ou poste pendente (base com uma polegada de diâmetro externo soquete               
E- 40) 

Administração: 20 

280,50 

Educação: 05 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 0 

93 15 PÇ 

Luminária globo para jardim em meio alumínio anodizado brilhante e 1/2 acrílico 
cristal dimensão 515mm largura x 500mm de altura para lâmpada até 250W encaixe 
padrão para poste reto (base 60,3mm de diâmetro interno ou poste pendente (base 

com uma polegada de diâmetro externo soquete E- 40) 

Administração: 10 

296,00 

Educação: 05 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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94 10 PÇ 

Luminária globo para jardim em meio alumínio anodizado brilhante e 1/2 acrílico 
leitoso dimensão 515mm largura x 500mm de altura para lâmpada até 250W encaixe 
padrão para poste reto (base 60,3 mm de diâmetro interno ou poste pendente (base 

com uma polegada de diâmetro externo soquete E- 40) 

Administração: 05 

272,90 

Educação: 05 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

95 60 PÇ 
Luminária para iluminação industrial de sobrepor em acrílico prismático de 
policarbonato de 19" para lâmpada de 250 a 400W bocal E-27 aprovado pelo 

INMETRO e ISO 9001 acompanha gancho para eletrocalha 

Administração: 30 

139,75 
Educação: 30 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

96 160 PÇ Placa para 2 interruptores simples de embutir 2x4 cinza 

Administração: 20 

1,52 
Educação: 30 

Meio Ambiente: 40 

Promoção Social: 30 

Saúde: 40 

97 230 PÇ Placa para tomada redonda 2x4 cinza 

Administração: 100 

1,52 
Educação: 30 

Meio Ambiente: 50 

Promoção Social: 10 

Saúde: 40 

98 135 PÇ Placa para um interruptor simples de embutir 2x4 cinza 

Administração: 20 

1,52 

Educação: 55 

Meio Ambiente: 15 

Promoção Social: 15 

Saúde: 30 
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99 1200 PÇ Plafonier em alumínio com soquete de porcelana e-27 cor branco pl- 20 

Administração: 310 

25,87 

Educação: 600 

Meio Ambiente: 50 

Promoção Social: 40 

Saúde: 200 

100 30 PÇ Plug Femea 3p+t 16A 250V cor azul 

Administração: 05 

30,33 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 

101 20 PÇ Plug blindado newkon macho 2p+t 16A 250V/cor azul 

Administração: 05 

16,38 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

102 14 PÇ Poste padrão completo de cimento visor voltado para rua uma caixa resistência 
600DAN/ 200Anp.altura 7,5mts base 25x40cm topo 16x19cm peso aprox. 820kg 

Administração: 05 

538,00 
Educação: 05 

Meio Ambiente: 02 

Promoção Social: 0 

Saúde: 02 

103 90 PÇ Quadro de distribuição para 3 disjuntores norma DIN e NEMA em PVC uso externo 

Administração: 20 

31,53 

Educação: 25 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 5 

Saúde: 30 
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104 25 PÇ 

Reator eletromagnético externo de 1000W para lâmpada de alta intensidade de 
descarga vapor metálico tensão 220V alto fator de potencia corrente 5A fator de 

potencia 0,95 perdas potencia (W) 70 tw 130ºc aprovado pelo INMETRO pelo PROCEL 
pela ABNT, ISO 9000 (9001:2000) e aprovado pela IEC (Federação mundial integrada 

por organismos nacionais), e pela certificação compulsória NBR 14305 3 ano de 
garantia e escrita no programa brasileiro de etiquetagem 

Administração: 20 

92,50 

Educação: 05 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

105 100 PÇ 

Reator eletromagnético externo de 150W para lâmpada de alta intensidade de 
descarga vapor metálico tensão 220V alto fator de potencia corrente 1.30A fator de 

potencia 0,95 perdas potencia (W) 22 tw 130ºc aprovado pelo INMETRO pelo PROCEL 
pela ABNT, ISO 9000 (9001:2000) e aprovado pela IEC (Federação mundial integrada 

por organismos nacionais), e pela certificação compulsória NBR 14305 3 ano de 
garantia e escrita no programa brasileiro de etiquetagem 

Administração: 70 

287,44 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 10 

Saúde: 0 

106 190 PÇ 

Reator eletromagnético externo de 250W para lâmpada de alta intensidade de 
descarga vapor metálico tensão 220V alto fator de potencia corrente 1.30A fator de 

potencia 0,95 perdas potencia (W) 22 tw 130ºc aprovado pelo INMETRO pelo PROCEL 
pela ABNT, ISO 9000 (9001:2000) e aprovado pela IEC (Federação mundial integrada 

por organismos nacionais), e pela certificação compulsória NBR 14305 3 anos de 
garantia e escrita no programa brasileiro de etiquetagem 

Administração: 80 

58,39 

Educação: 70 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 10 

Saúde: 20 

107 105 PÇ 

Reator eletromagnético externo de 400W para lâmpada de alta intensidade de 
descarga vapor metálico tensão 220V alto fator de potencia corrente 2.10A fator de 

potencia 0,95 perdas potencia (W) 30 tw 130ºc aprovado pelo INMETRO pelo PROCEL 
pela ABNT, ISO 9000 (9001:2000) e aprovado pela IEC (Federação mundial integrada 

por organismos nacionais), e pela certificação compulsória NBR 14305 3 ano de 
garantia e escrita no programa brasileiro de etiquetagem 

Administração: 70 

73,98 
Educação: 20 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 

108 70 PÇ 

Reator eletromagnético interno de 250W para lâmpada de alta intensidade de descarga 
vapor metálico tensão 220V alto fator de potencia corrente 2.10A fator de potencia 
0,95 perdas potencia (W) 30 tw 130ºc aprovado pelo INMETRO pelo PROCEL pela 

ABNT, ISO 9000 (9001:2000) e aprovado pela IEC (Federação mundial integrada por 
organismos nacionais), e pela certificação compulsória NBR 14305 3 ano de garantia e 

escrita no programa brasileiro de etiquetagem 

Administração: 70 

77,48 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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109 150 PÇ 

Reator eletromagnético interno de 400W para lâmpada de alta intensidade de descarga 
vapor metálico tensão 220V alto fator de potencia corrente 2.10A fator de potencia 
0,95 perdas potencia (W) 30 tw 130ºc aprovado pelo INMETRO pelo PROCEL pela 

ABNT, ISO 9000 (9001:2000) e aprovado pela IEC (Federação mundial integrada por 
organismos nacionais), e pela certificação compulsória NBR 14305 3 ano de garantia e 

escrita no programa brasileiro de etiquetagem 

Administração: 100 

70,29 

Educação: 50 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

110 105 PÇ 
Reator eletrônico bivolt alto fator de potencia para duas lâmpadas fluorescentes t8 de 
16W partida instantânea uso embutido fator de potencia, 95 aprovado pelo INMETRO 

com dois anos de garantia certificação compulsória OCP-0004 

Administração: 30 

60,78 
Educação: 20 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 15 

Saúde: 30 

111 430 PÇ 
Reator eletrônico bivolt alto fator de potencia para duas lâmpadas fluorescentes t8 de 
32W partida instantânea uso embutido fator de potencia, 95 aprovado pelo INMETRO 

com dois anos de garantia certificação compulsória OCP-0004 

Administração: 100 

20,41 
Educação: 200 

Meio Ambiente: 15 

Promoção Social: 15 

Saúde: 100 

112 110 PÇ Receptáculo louça E-27 

Administração: 30 

12,63 

Educação: 40 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 10 

Saúde: 20 

113 80 PÇ Receptáculo louça E-40 

Administração: 50 

7,51 
Educação: 20 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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114 470 PÇ Receptáculo para lâmpada fluorescente antivibratório 

Administração: 200 

8,61 

Educação: 200 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 20 

Saúde: 50 

115 01 PÇ Refletor de led corpo em alumínio vidro temperado 127V 100W IP65 cor vermelho vida 
mediana 20.000 horas 

Administração: 01 

1.287,50 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

116 01 PÇ Refletor de led corpo em alumínio vidro temperado 127V 100W IP65 cor branco warm 
vida mediana 20.000 horas 

Administração: 01 

1.287,50 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

117 01 PÇ Refletor de led corpo em alumínio vidro temperado 127V 100W IP65 cor  azul vida 
mediana 20.000 horas 

Administração: 01 

1.287,50 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

118 01 PÇ Refletor de led corpo em alumínio vidro temperado 127V 100W IP65 cor RGB vida 
mediana 20.000 horas 

Administração: 01 

1.287,50 

Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

119 1 PÇ Refletor de led corpo em alumínio vidro temperado 127V 100W IP65 cor verde vida 
mediana 20.000 horas 

Administração: 01 

1.317,65 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

120 22 PÇ Refletor para lâmpada vapor metálico 1000W E-40 

Administração: 15 

161,20 

Educação: 05 

Meio Ambiente: 02 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

121 35 PÇ Refletor para lâmpada vapor metálico 400w E-40 

Administração: 10 

39,03 

Educação: 10 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 05 

Saúde: 05 

122 05 PÇ Relé de tempo de 0 a 20 segundos 220V contatos 1comutador torque 0,80 1,2NM . 
7pu05 

Administração: 0 

93,94 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

123 07 PÇ Relé falta de fase sem neutro 220V 3ug05 contato 1 comutador não retardado torque 
0,8n1, 2Nm . 

Administração: 0 

270,38 

Educação: 0 

Meio Ambiente: 07 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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124 27 PÇ Relé fotoelétrico 127V eletromagnético modelo rn74/NF 1800Va 

Administração: 15 

24,43 
Educação: 10 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 02 

Saúde: 0 

125 80 PÇ Relé fotoelétrico 220V eletromagnético modelo rn74/NF 1800Va 

Administração: 40 

24,43 

Educação: 40 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

126 05 PÇ Relé térmico na faixa de 1 a 3A para contator 3TF 

Administração: 0 

77,13 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

127 10 PÇ Relé térmico na faixa de 24 a 40A para contator 3TF 

Administração: 05 

108,93 
Educação: 0 

Meio Ambiente: 05 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

128 50 PÇ Resistência para ducha Lorenzetti 127V 5500W 

Administração: 20 

13,45 

Educação: 30 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 
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129 110 PÇ Resistência para ducha Lorenzetti 220V 5500W 

Administração: 50 

13,45 

Educação: 50 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

130 05 PÇ Timer digital 220V 

Administração: 5 

115,30 

Educação: 0 

Meio Ambiente: 0 

Promoção Social: 0 

Saúde: 0 

131 135 PÇ Tomada 2P+T do sistema x branca 10A 250V de acordo com a norma ABNT NBR 
14136 

Administração: 50 

5,58 
Educação: 50 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 10 

Saúde: 15 

132 280 PÇ Tomada de embutir 2P+T 10A 250V de acordo com a norma ABNT NBR 14136 

Administração: 100 

6,89 

Educação: 100 

Meio Ambiente: 20 

Promoção Social: 10 

Saúde: 50 

133 220 PÇ Tomada de embutir duplo10A 250V de acordo com a norma ABNT NBR 14136 

Administração: 100 

11,87 
Educação: 50 

Meio Ambiente: 10 

Promoção Social: 50 

Saúde: 10 
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134 140 PÇ Tubo eletroduto 3/4" galvanizado a fogo barra com 3 metros 

Administração: 40 

51,23 

Educação: 40 

Meio Ambiente: 20 

Promoção Social: 20 

Saúde: 20 

135 75 PÇ 
Ventilador - Diâmetro (cm):65 Voltagem (V): 127/220 Movimento: Oscilante Potência 
(W): 150 Velocidade: Controle deslizante Rotação (mín/máx): 450/1100 Frequência 

(Hz): 60 Peso Bruto (kg): 7,7Peso Líquido (kg): 6,3 com grade em ferro 

Administração: 10 

122,26 

Educação: 50 

Meio Ambiente: 5 

Promoção Social: 5 

Saúde: 5 
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ANEXO II 
 
 

MINUTA CREDENCIAMENTO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
 
 
 
A (nome da licitante), por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob n° ________________, 

credencia como seu representante o Sr. _______________________, portador do RG nº 

______________ e CPF nº _______________, para em seu nome participar do certame em 

epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar taxas, interpor 

recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

 
 

 
Local e data, _____ de _________ 2013. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 

empresa licitante. 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
 
 
_____________________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

_________________________ e Inscrição Estadual nº _____________, por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) _________________________________________________ portador(a) do 

RG n° ____________ e CPF n° ____________________, DECLARA, por seu representante legal 

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, 

de 17 de julho de2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 9.1.1. do 

mesmo edital, e para fins do Pregão Presencial nº 42/13 da Prefeitura Municipal de 

Conchal SP, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2013. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ____________________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), com CNPJ nº __________________________ e Inscrição Estadual nº ________________, 

é (microempresa) ou (empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto 

nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 
42/13, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2013. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
 
 
_______________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

__________________ e Inscrição Estadual nº ________________, por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) _______________________________ portador(a) do RG nº __________ 

e CPF n° _________________, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que 

conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, 

bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2013. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
 
 
_____________________________________________, inscrita no CNPJ n° _______________________ 

e Inscrição Estadual nº ___________________, por intermédio de seu representante legal o 

Sr.(a) _________________________ portador(a) do RG n° ______________ e CPF n° 

____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93 atualizada, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (     ). 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 

Local e data, _____ de _________ 2013. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
 
 
__________________________________________________________, nome da empresa (CNPJ) 

___________________ e Inscrição Estadual nº ________________, com (endereço completo) à 

Rua/Avenida _____________________________________, DECLARA sob as penas da lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2013. 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
NOME DA EMPRESA: ____________________________________________________________________ 
CNPJ nº ________________________________ Inscrição Estadual nº __________________________ 
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________________ 

 
Apresentamos nossa proposta para a aquisição de microcomputadores, visando à 
conservação das áreas verdes abaixo, objeto da presente licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 42/13, acatando todas as estipulações consignadas no ANEXO I do edital, 
conforme descritos e relacionados abaixo: 

Valor total da proposta: R$ _____________  
 
(Anexar junto a essa proposta o ANEXO I – Memorial Descrito, devidamente preenchido 
com os preços conforme item 7.1. e § II.)  
 
Declaramos que as prestações de serviços cotados atendem a todas as especificações 
do ANEXO I e ITEM 15. do edital do Pregão Presencial nº 42/13. 
 
No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
 
Validade da Proposta:  ______________ (mínimo de 60 dias). 
 
Prazo de Garantia:   Não inferior a 01 (um) ano conforme 15.2. 
 
Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a 

entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
Departamento competente da municipalidade. 

 
Demais Condições:   Conforme edital 

 
 
 

Local e data, _____ de _________ 2013. 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 

______________ 
(carimbo CNPJ) 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO IX 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

 
Aos ___ dias do mês de ___________de 2013, reuniram-se na Prefeitura do Município de 

Conchal SP, tendo como Pregoeiro Sr. ANDRÉ LUIZ DE ABREU, de acordo com o Decreto nº 

3.463/13 de 02 de janeiro de 2013, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas legais aplicáveis, em face 

da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços 
nº 42/13, cujo o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito 

Municipal de Conchal SP o Dr. VALDECI APARECIDO LOURENÇO, RESOLVE registrar os 

preços para eventual aquisição de materiais elétricos, nas quantidades, termos e 

condições descritas no ANEXO I do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo 

sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foram classificada em 1º 

lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ _____________. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
– DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS com entregas parceladas, de acordo com o edital do Pregão Presencial 
nº 42/13. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

– DA VALIDADE DOS PREÇOS 
2.1 . A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados 

da data de sua publicação. 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 

Conchal SP não será obrigado a adquirir as aquisições descritas referido na 
Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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3.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem raticados, obedecida a ordem de classificação. 

3.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

3.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os 
quais serão emitidos os pedidos; 

3.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços nº 42/13. 

3.3. Para cada material de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 
cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para Registros de 
Preços nº 42/13, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

3.4. O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, 
no Pregão Presencial para Registros de Preços nº 42/13, pelas empresas detentoras 
da presente Ata, as quais também a integram. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

- DA AQUISIÇÂO E PRAZO DE ENTREGA 
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua 

publicação. 
4.2. A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário à execução, ao 

pagamento do objeto licitado e a vigência do crédito orçamentário. 
4.3. A entrega do objeto será requisitado pelo Setor de Tecnologia da Informação, e o 

mesmo deverá ser entregue na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro, neste 
município, ou em outro local designado pelo Departamento competente desta 
municipalidade. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
5.1. A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada 

pela expedição do instrumento contratual, da qual constará, no mínimo, 
identificação da licitação, especificações dos serviços licitados, quantitativo, preço 
unitário e total. 

5.2. Convocação para assinatura do instrumento contratual: 
5.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 5 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar o instrumento 
contratual; 

5.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, 
a empresa obriga-se a vender os bens registrados, conforme especificações e 
condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada; 
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CLÁUSULA SEXTA 
- DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) 
pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta neste edital e seus anexos, 
inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 

6.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá 
ser emitida em nome da CONTRATANTE, da qual deverá constar o número desta 
licitação. 

6.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva Nota 
Fiscal devidamente atestada pelo Departamento competente da municipalidade. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

- DAS EXIGÊNCIAS E FORNECIMENTO  
7.1. A CONTRATADA deverá atender na integra o ANEXO I, ou seja, o Memorial 

Descritivo, parte integrante do presente edital e instrumento contratual.   
7.2. A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas decorrentes durante a 

aquisição e bem como a garantia total dos materiais objeto do presente certame sem 
ônus adicional além de estarem de acordo com as normas da ABNT, INMETRO e 
PROCON. 

7.3. A CONTRATADA deverá fornecer garantia e assistência técnica com conserto e/ou 
reposição de peças, ou até mesmo a substituição total dos materiais que 
apresentarem defeito sem nenhum ônus extra a CONTRATANTE. 

7.4. A CONTRATANTE deverá requisitar os materiais sempre com antecedência de no 
mínimo de 05 (cinco) dia úteis a contar do recebimento da requisição emitida pelo 
Departamento requisitante. 

7.5. Constatada qualquer irregularidade a CONTRATADA, será advertida, por escrito, 
para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, regularize sua situação. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

- DAS PENALIDADES 
8.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada: 

I advertência; 
II  multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual, 
III suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

8.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1- O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
10.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
10.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
10.1.3. presentes razões de interesse público. 
10.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

10.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
11.1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 

caso, pelo Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim – Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE ABREU 
Pregoeiro 

 
 
 

VALDECI APARECIDO LOURENÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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ANEXO X 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.463/13 

 
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

 
Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2013, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de 

um lado a Prefeitura do Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE, 

aqui representada pelo Dr. VALDECI APARECIDO LOURENÇO, Prefeito Municipal,                         

e de outro a empresa ____________________________, situada à ____________________________, 

nº ____, Bairro ___________, na cidade de ______________________________, Estado de _______, 

Cep. ____________, inscrita no CNPJ nº ______________________ e Inscrição Estadual nº 
______________________, representada pelo Sr.(a) _____________________, portador(a) do              

CPF nº ________________ e RG nº ______________, denominada CONTRATADA, para celebrar 

o presente instrumento, resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13, do tipo MENOR 
PREÇO, objetivando a aquisição de materiais elétricos de acordo e conforme a Lei 

Federal n° 8.666/93 atualizada, 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 

8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes 

cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual para o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS de acordo com o edital do Pregão 
Presencial nº 42/13. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
– DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 

I  Atender com pontualidade a referida aquisição ofertada; 
II  Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional de 
execução ou administrativamente, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias; 

III Atender com prontidão as reclamações por parte do Departamento competente objeto 
da presente licitação; 

2.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
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I Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do instrumento contratual. 

II Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

 
CLAUSULA TERCEIRA 

- DAS EXIGÊNCIAS E FORNECIMENTO 
3.1. A CONTRATADA deverá atender na integra o ANEXO I, ou seja, o Memorial 

Descritivo, parte integrante do presente edital e instrumento contratual.   
3.2. A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas decorrentes durante a 

aquisição e bem como a garantia total dos materiais objeto do presente certame sem 
ônus adicional além de estarem de acordo com as normas da ABNT, INMETRO e 
PROCON. 

3.3. A CONTRATADA deverá fornecer garantia e assistência técnica com conserto e/ou 
reposição de peças, ou até mesmo a substituição total dos materiais que 
apresentarem defeito sem nenhum ônus extra a CONTRATANTE. 

3.4. A CONTRATANTE deverá requisitar os materiais sempre com antecedência de no 
mínimo de 05 (cinco) dia úteis a contar do recebimento da requisição emitida pelo 
Departamento requisitante. 

3.5. Constatada qualquer irregularidade a CONTRATADA, será advertida, por escrito, 
para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, regularize sua situação.  

 
CLÁUSULA QUARTA 

- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. O valor do presente instrumento é de R$ 0,00 (reais), onde os valores unitários 

estão descriminados em anexo. 
4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 

resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva Nota 
Fiscal devidamente atestada pelo Departamento competente da municipalidade. Por 
força do Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011 os pagamentos serão realizados 
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de 
titularidade da CONTRATADA, sendo efetuada a retenção dos tributos e 
contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação 
vigente. 

4.4. A CONTRATADA deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a 
ser depositado o pagamento.  

4.5. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. Havendo erro formal ou 
matéria na Nota Fiscal ou qualquer circunstância causada por culpa exclusiva da 
CONTRATADA que impeça a liquidação da despesa, a nota será devolvida, e o 
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

4.6. A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da CONTRATADA para 
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham 
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 
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4.7. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
das propostas de preços.  
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, 
a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei 
nº 9.317/96 e sua sucessora, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
5.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 

vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

- DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 
6.1. O prazo do presente instrumento contratual será de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do mesmo. 
6.2. O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses, 

contados a partir da assinatura do presente instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores 
alterações. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

– RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
7.1. As despesas decorrentes do objeto do presente instrumento contratual onerará as 

Dotações Orçamentárias do Elemento, a saber: 
7.1.1. nº  relativo ao exercício de 2013. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
- DAS PENALIDADES: 

8.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada: 

I advertência; 
II multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
III suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
8.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
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8.4. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

8.5. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
CLÁUSULA NONA 

- DA RESCISÃO CONTRATUAL 
9.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 atualizada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 

atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
10.1.1. Atender com pontualidade a referida aquisição ofertada; 
10.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através 

da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional de execução ou administrativamente, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias; 

10.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte Departamento competente 
objeto da presente licitação; 

10.1.4. Todas as despesas decorrentes de mão de obra correrão pôr conta da 
CONTRATADA, assim como as despesas referentes aos seguros de operários, 
bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua 
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato. 

10.1.5. Nos preços indicados na proposta deverão estar incluídas todas as despesas, 
inclusive as de transportes, tributos, encargos de leis sociais e quaisquer 
outras despesas acessórias e necessárias não especificadas na presente 
licitação.  

10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 

10.2.1. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento do instrumento contratual. 

10.2.2. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

10.2.3.  Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

- DA PUBLICAÇÃO 
11.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 

publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal 
de grande circulação no município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

12.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
Anexo I  Termo de Ciência e Notificação. 

 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

- DO FORO 
13.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 

de Moji Mirim – Vara Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 atualizada. 

 
 
 
 
 
 
 
PAULO AFONSO DE LAURENTIS                                  VALDECI APARECIDO LOURENÇO 
        DIRETOR JURIDICO                                PREFEITO MUNICIPAL 
 OAB nº 103.264 

 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ nº 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - ______________________________                           2 - _____________________ 
       ANDRÉ LUIZ DE ABREU                                                            ALEX CORDEIRO 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.463/13 

 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 

 

 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________________ . 

CNPJ n°: _____________________________________________. 
ENDEREÇO: _________________________________________.  
e-mail:________________________________________________.  

CIDADE: ____________________ - ESTADO: ______ - FONE: (----) __________ FAX: (----)__________. 

PESSOA PARA CONTATO: ______________________________________________________________.  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 
LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA.  

 

 

Local: ___________, ___ de ________ de 2013.  

 

 

____________________________ 
ASSINATURA 

 
Senhor Licitante,  
 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 
edital e remeter ao Departamento de Licitação e Contratos, pelo tel./fax: (19) 3866-8614. 
 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
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