
 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 
 
DATA DA SESSÃO: 23/11/12 às 09
ENTREGA DOS ENVELOPES: 23/11
CREDENCIAMENTO: 23/11/12 - 09
ABERTURA DOS ENVELOPES: 23/
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações)
 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura do Município de 

Centro em Conchal SP, através 
JUNIOR, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do 
3.370/12, de 12 de março de 2012
receber as documentações e proposta
PRESENCIAL do tipo “MAIOR OFERTA
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93 atualizada e Lei Complementar 123/

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento (modelo ANEXO 
item 6.2.1. e bem como os envelopes “Proposta” e “Documentação”, n
Protocolo, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364
apresentando documentos que o credencie a participar deste certame e a responder 
pela representada, devendo, ainda
ou outro documento oficial equivalente com foto.

1.3. Abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 
sessão pública no dia 23/11

1.4. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura 
Município de Conchal, www.conchal.sp.gov.br
obtidas pelo telefone (19) 38
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:
às 16:00 horas. O Departamento de Licitaç
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessa
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do 

 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é

VISANDO OBTER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER A 
EXPLORAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE 
SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL SP
Oferta. 

2.1.1. Efetuar o pagamento dos 998 (novecentos e noventa e oito) servidores municipais 
ativos, no valor bruto de R$ 1.797.432,72 (um milhão setecentos e 
quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e líquido de                      
R$ 1.362.372,85 (um milhão
dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao mês de 
Administração Direta podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao longo 
do período do contrato. 
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09:30 horas. 
11/12 das 08:30 ás 09:00 horas. 
09:15 horas. 
/11/12 a partir das 09:30 horas. 

do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 
(Sala de Licitações). 

A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, 
Conchal SP, através de seu Prefeito Municipal, o Sr. ORLANDO CALEFFI 

, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do DECRETO Nº 
de 12 de março de 2012, estará reunido com sua Equipe de Apoio, para 

receber as documentações e propostas para licitação na modalidade PREGÃO 
AIOR OFERTA”, o qual será processado e julgado de 

conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 
iariamente à Lei Federal nº 8.666/93 atualizada e Lei Complementar 123/

Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
NEXO I), juntamente com as documentações exigidas no 

bem como os envelopes “Proposta” e “Documentação”, no Se
Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em Conchal

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. 

, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 
11/12 a partir das 09:30 horas. 

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura 
www.conchal.sp.gov.br, outras informações poderão ser 
) 3866-8600 ramal 10, no Departamento de Licitação e 

, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:
. 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. 

objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
VISANDO OBTER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER A 
EXPLORAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL SP, do tipo 

Efetuar o pagamento dos 998 (novecentos e noventa e oito) servidores municipais 
R$ 1.797.432,72 (um milhão setecentos e noventa e sete mil 

quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e líquido de                      
R$ 1.362.372,85 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e 
dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao mês de setembro de 2012, da 
Administração Direta podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao longo 

 

 

na Rua Francisco Ferreira Alves nº 

, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, 
ORLANDO CALEFFI 

DECRETO Nº 
com sua Equipe de Apoio, para 

PREGÃO 
, o qual será processado e julgado de 

conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 
iariamente à Lei Federal nº 8.666/93 atualizada e Lei Complementar 123/06. 

Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
I), juntamente com as documentações exigidas no 

Setor de 
em Conchal SP, 

apresentando documentos que o credencie a participar deste certame e a responder 
dentidade 

, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do 
utras informações poderão ser 

Licitação e 
, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 

não se responsabilizará 
dos que não 

BANCÁRIA, 
VISANDO OBTER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER A 

DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
, do tipo Maior 

Efetuar o pagamento dos 998 (novecentos e noventa e oito) servidores municipais 
noventa e sete mil 

quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e líquido de                      
trezentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e 

setembro de 2012, da 
Administração Direta podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao longo 
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2.1.2. A instituição bancária selecionada terá exclusividade na prestação dos serviços 
referidos no item anterior, pelo período d

2.1.3. A instituição bancária selecionada fica adstrita a observar a Resolução 3.424/06 do 
Banco Central do Brasil. 

2.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal e seus servidores deverão ser considerados 
clientes preferenciais da instituição 

 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1. A instituição bancária deverá ter sistema informatizado compatível com o do 

município, para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e 
“on line” (todas as despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta da 
instituição bancária vencedora)

3.2. A instituição bancária vencedora deverá instalar um PAE
Bancário Eletrônico, conforme artigo 7º do Regulamento A
BACEN nº 2.099, de 17/08/1994, para uso exclusivo dos servidores públicos do 
município, no Paço Municipal, no local especificado no ANEXO I
limpeza, aluguel, água, luz e IPTU.

3.3. Se a instituição bancária 
disponibilizar em horário bancário um funcionário do banco para atend
exclusivo dos servidores no local indicado no ANEXO 

3.4 Nos dias de pagamento o PAE
3.5. O horário de funcionamento do PAE deverá respeitar o horário de funcionamento 

bancário. 
3.6. A área para a instalação do PAE e da sala de atendimento será disponibilizada 

mediante cessão de uso, para utilização exclusiva da instituição financeira, apenas 
durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação.

3.7. Os custos com estrutura, mobiliário e montagem do espaço destinado á instalação e 
manutenção do caixa eletrônico e da sala de atendimento bancário correrão por 
conta exclusiva da instituição 

3.8. Os custos com telefonia e internet correrão á conta exclusi
3.9. Nos termos da Resolução 3.424/06 do Banco Central do Brasil, será facultado aos 

servidores, optar pelo tipo de serviço que melhor lhes convier.
3.10. Será concedido à instituição 

disponibilizar aos servidores, empréstimos em consignação na folha de pagamento.
3.11. Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores ativos da 

Prefeitura, nos termos desse edital, serão os valores líquidos das folhas de 
pagamento mensal, 13º (décimo terceiro) salário, férias e demais créditos originários 
da relação de vínculo entre o servidor e o 

3.12. Após a implantação dos serviços, a Prefeitura enviará a relação nominal dos 
servidores contendo os dados necessários pa
(um) dia útil, da data do crédito.

3.13. O município determinará a data dos créditos disponibilizando os recursos financeiros 
com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira:

 D - 1 =  Data para ser repassad
D 0 =  Data da entrega dos recursos pelo município para a instituição 

bancária contratada.
D + 1 =  Data do crédito na conta do servidor ou fornecedor disponível para 

saque. O processamento do crédito deverá ser feito a contar da 24ª 
(vigésima quarta) hora do dia D 0.

 A pirâmide salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial) esta 
definida da seguinte forma: 

 Servidores do município: 
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selecionada terá exclusividade na prestação dos serviços 
referidos no item anterior, pelo período de 05 (cinco) anos. 

selecionada fica adstrita a observar a Resolução 3.424/06 do 

A Prefeitura do Município de Conchal e seus servidores deverão ser considerados 
clientes preferenciais da instituição bancária vencedora. 

S CONDIÇÕES PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO: 
deverá ter sistema informatizado compatível com o do 

unicípio, para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e 
despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta da 
vencedora). 

vencedora deverá instalar um PAE – Posto de Atendimento 
Bancário Eletrônico, conforme artigo 7º do Regulamento ANEXO III da Resolução 
BACEN nº 2.099, de 17/08/1994, para uso exclusivo dos servidores públicos do 

Paço Municipal, no local especificado no ANEXO IX, livre de custos de 
limpeza, aluguel, água, luz e IPTU. 

bancária vencedora não possuir agência no município deverá 
disponibilizar em horário bancário um funcionário do banco para atend
exclusivo dos servidores no local indicado no ANEXO IX (sala de atendimento).

PAE deverá contar com, no mínimo 01 (um) orientador.
O horário de funcionamento do PAE deverá respeitar o horário de funcionamento 

A área para a instalação do PAE e da sala de atendimento será disponibilizada 
mediante cessão de uso, para utilização exclusiva da instituição financeira, apenas 
durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação. 

com estrutura, mobiliário e montagem do espaço destinado á instalação e 
manutenção do caixa eletrônico e da sala de atendimento bancário correrão por 
conta exclusiva da instituição bancária. 
Os custos com telefonia e internet correrão á conta exclusiva da instituição bancária
Nos termos da Resolução 3.424/06 do Banco Central do Brasil, será facultado aos 
servidores, optar pelo tipo de serviço que melhor lhes convier. 
Será concedido à instituição bancária vencedora do presente certame o dir
disponibilizar aos servidores, empréstimos em consignação na folha de pagamento.
Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores ativos da 
Prefeitura, nos termos desse edital, serão os valores líquidos das folhas de 

mensal, 13º (décimo terceiro) salário, férias e demais créditos originários 
da relação de vínculo entre o servidor e o município. 
Após a implantação dos serviços, a Prefeitura enviará a relação nominal dos 
servidores contendo os dados necessários para o pagamento com antecedência de 01 
(um) dia útil, da data do crédito. 

unicípio determinará a data dos créditos disponibilizando os recursos financeiros 
com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira: 

Data para ser repassado o arquivo; 
Data da entrega dos recursos pelo município para a instituição 

contratada. 
Data do crédito na conta do servidor ou fornecedor disponível para 
saque. O processamento do crédito deverá ser feito a contar da 24ª 

quarta) hora do dia D 0. 
A pirâmide salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial) esta 

 

 

 

selecionada terá exclusividade na prestação dos serviços 

selecionada fica adstrita a observar a Resolução 3.424/06 do 

A Prefeitura do Município de Conchal e seus servidores deverão ser considerados 

 
deverá ter sistema informatizado compatível com o do 

unicípio, para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e             
despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta da 

Posto de Atendimento 
III da Resolução 

BACEN nº 2.099, de 17/08/1994, para uso exclusivo dos servidores públicos do 
, livre de custos de 

vencedora não possuir agência no município deverá 
disponibilizar em horário bancário um funcionário do banco para atendimento 

(sala de atendimento). 
deverá contar com, no mínimo 01 (um) orientador. 

O horário de funcionamento do PAE deverá respeitar o horário de funcionamento 

A área para a instalação do PAE e da sala de atendimento será disponibilizada 
mediante cessão de uso, para utilização exclusiva da instituição financeira, apenas 

com estrutura, mobiliário e montagem do espaço destinado á instalação e 
manutenção do caixa eletrônico e da sala de atendimento bancário correrão por 

bancária. 
Nos termos da Resolução 3.424/06 do Banco Central do Brasil, será facultado aos 

vencedora do presente certame o direito de 
disponibilizar aos servidores, empréstimos em consignação na folha de pagamento. 
Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores ativos da 
Prefeitura, nos termos desse edital, serão os valores líquidos das folhas de 

mensal, 13º (décimo terceiro) salário, férias e demais créditos originários 

Após a implantação dos serviços, a Prefeitura enviará a relação nominal dos 
ra o pagamento com antecedência de 01 

unicípio determinará a data dos créditos disponibilizando os recursos financeiros 

Data da entrega dos recursos pelo município para a instituição 

Data do crédito na conta do servidor ou fornecedor disponível para 
saque. O processamento do crédito deverá ser feito a contar da 24ª 

A pirâmide salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial) esta 
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  de 500,00 até 1.000,00 
 de 1.000,01 até 1.500,00 
 de 1.500,01 até 2.000,00 
 de 2.000,01 até 2.500,00 
 Acima de 2.500,01  
 O valor bruto da folha de pagamento (base salarial setembro de 2012) é de no valor 

bruto de R$ 1.797.432,72 (um milhão setecentos e noventa e
trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e líquido de R$
(um milhão trezentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e
cinco centavos). 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar deste Pregão

pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que atenderem aos requisitos de 
habilitação e da proposta de preços.

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

impedimento de contratar com a Prefeitura 
b)  Tenham sido declaradas inidônea
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.
e) Enquadradas nas disposições do art

posteriores alterações. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO (Modelo A
5.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório e a
previstos neste edital, por sua representada, atendendo ao item 1.2

5.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresen
para participar deste certame
identificar-se exibindo a 
equivalente com foto, juntamente com os documentos exigidos no

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 estatut
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
munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 
desta documentação, ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
imediato, na impossibilidade da
preliminar, bem como na perda do direito de interpor
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os
mantido, o valor apresentado na proposta escrita, considerando
ordenação das propostas. 
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 278 servidores 
 249 servidores 
 189 servidores 
 074 servidores 

 208 servidores 
O valor bruto da folha de pagamento (base salarial setembro de 2012) é de no valor 

1.797.432,72 (um milhão setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e 
trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e líquido de R$ 1.362.372,85 
(um milhão trezentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e

PARTICIPAÇÃO: 
este Pregão as instituições bancárias que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que atenderem aos requisitos de 
habilitação e da proposta de preços. 
Não poderão participar da presente licitação, as instituições bancárias que: 
Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

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

se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou

Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
disposições do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 

DO CREDENCIAMENTO (Modelo ANEXO I): 
Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

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

Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
proponente/representante deverá se apresentar junto ao Pregoeiro, 

para participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento oficial 

equivalente com foto, juntamente com os documentos exigidos no item 6.2.1. deste 
á através de instrumento público ou particular de 

comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 
praticar todos os demais atos pertinentes e este certame

licitatório, em nome da proponente. 
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 

da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os 
direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 

ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classifica
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

 

 

O valor bruto da folha de pagamento (base salarial setembro de 2012) é de no valor 
sete mil quatrocentos e 

1.362.372,85                     
(um milhão trezentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e 

que detenham atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que atenderem aos requisitos de 

Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

 Pública; 
se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio. 
com suas 

Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 
responder, para todos os atos e efeitos 

deste edital. 
Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 

tar junto ao Pregoeiro, 
e a responder pela representada, devendo, ainda, 

ou outro documento oficial 
ste edital. 

á através de instrumento público ou particular de 
comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 

praticar todos os demais atos pertinentes e este certame 

No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser 

o ou contrato social, extrato 
da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os 

direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
portadores que não estejam 

documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 
ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 

formulação de lances após a classificação 
recurso das decisões do 

trabalhos, ficando 
o para efeito de 
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6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1

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

credenciados das proponentes deverão entregar, simultaneamente, n
Protocolo desta Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
edital, em 02 (dois) envelopes
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:

a)  Credenciamento; (ANEXO I);
b)  Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação (Modelo 
c)  Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

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

d)  Procuração publica ou particular comprovando os poderes para
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

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 
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
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 

identificações externas:
 

PREFEITURA 
ENVELOPE I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO 

NOME COMPLETO DO LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ua 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 

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

No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 
roponentes deverão entregar, simultaneamente, no Setor de 

Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 

No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 

envelopes, os seguintes documentos: 
; 

Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação (Modelo – ANEXO II); 
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte – (§ 4º do artigo 3º da Lei

. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes 
citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de microempresa e

(Modelo – ANEXO III). 
Procuração publica ou particular comprovando os poderes para formular lances 

de preços, conforme item 5.3.; 
Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 
Registro comercial, no caso de empresa individual; 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 

deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados). 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
A não entrega das documentações exigida no subitem 6.2.1. deste edital implicará 

parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de 
Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 

DA INDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
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 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.189/12 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 23/11/12 
 
 
 

 

 

HABILITAÇÃO: 
Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1. deste 

representantes 
o Setor de 

Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 

No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 

 
rtigo 3º da Lei 

. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes 
mpresa e 

formular lances 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

dital implicará 
parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de 

Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 

apresentados com as 
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PREFEITURA 
ENVELOPE II –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO 

NOME COMPLETO DO LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

 
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
órgão da imprensa oficial. 

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 necessário
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 em
serem traduzidos para o idioma

6.6. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de
apoio da Prefeitura Municipal
sede, situada na Rua Francisco Ferreira Alves nº
(dois) dias anterior à realização do certame.

6.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac
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. A proposta deverá ser impressa em papel timbrado, contendo a identificação do 

licitante (denominação/razão social, CNPJ, endereço e CEP), número do presente 
processo licitatório, devendo ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, 
emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, datada e assinada por representante legal do licitante, na última 
folha, e rubricada nas demais.

7.2. A proposta será elaborada com base nas especificações contidas neste 
anexos, e deverá conter os seguintes requisitos:

 a) descrição do objeto da licitação, de acordo com este 
 b) valor total em R$ (reais), em algarismos e por extenso, que serão repassados pela 

licitante ao contratante, pela prestação dos serviços, respe
fixado neste edital; 

 c) Prazo para prestação de serviços de 60 (sessenta) meses.
7.3. O valor ofertado na proposta não poderá ser inferior ao preço mínimo de 

R$ 1.097.800,00 (um milhão e noventa e sete mil e oitocentos reais), equivalente 
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por servidor ativo, e deverá ser líquido, não 
cabendo ao licitante a retenção de parcela ou percentual a qualquer título.

7.4. Cada lance realizado deverá superar o valor anteriormente ofertado em, no mínimo, 
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
– “DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.189/12 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 23/11/12 

necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 

cumentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 

idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa). 
Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 

mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 

serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
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 

na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em Conchal SP, 
(dois) dias anterior à realização do certame. 
Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo

desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 
propostas de preço. 

DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
A proposta deverá ser impressa em papel timbrado, contendo a identificação do 
licitante (denominação/razão social, CNPJ, endereço e CEP), número do presente 
processo licitatório, devendo ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, 

orrões ou entrelinhas, com suas páginas numeradas 
, datada e assinada por representante legal do licitante, na última 

folha, e rubricada nas demais. 
A proposta será elaborada com base nas especificações contidas neste edital e seus 

os, e deverá conter os seguintes requisitos: 
a) descrição do objeto da licitação, de acordo com este edital; 
b) valor total em R$ (reais), em algarismos e por extenso, que serão repassados pela 

contratante, pela prestação dos serviços, respeitando o preço mínimo 

c) Prazo para prestação de serviços de 60 (sessenta) meses. 
O valor ofertado na proposta não poderá ser inferior ao preço mínimo de 

(um milhão e noventa e sete mil e oitocentos reais), equivalente 
1.100,00 (um mil e cem reais) por servidor ativo, e deverá ser líquido, não 

cabendo ao licitante a retenção de parcela ou percentual a qualquer título. 
lizado deverá superar o valor anteriormente ofertado em, no mínimo, 

mil reais). 

 

 

necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

ública, ou publicação em 

cumentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 

s à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 

mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
itente de tais documentos além de 

A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de 
ário expediente, no prédio 

SP, até 02 

símile, admitindo-se 
desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 

A proposta deverá ser impressa em papel timbrado, contendo a identificação do 
licitante (denominação/razão social, CNPJ, endereço e CEP), número do presente 
processo licitatório, devendo ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, 

orrões ou entrelinhas, com suas páginas numeradas 
, datada e assinada por representante legal do licitante, na última 

dital e seus 

b) valor total em R$ (reais), em algarismos e por extenso, que serão repassados pela 
itando o preço mínimo 

O valor ofertado na proposta não poderá ser inferior ao preço mínimo de                          
(um milhão e noventa e sete mil e oitocentos reais), equivalente                 

1.100,00 (um mil e cem reais) por servidor ativo, e deverá ser líquido, não 

lizado deverá superar o valor anteriormente ofertado em, no mínimo, 
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7.5. Havendo aumento do preço, o valor do lance final ficará registrado em ata, 
obrigando-se o licitante, independentemente de apresentação de nova proposta 
adequada, ao lance final. 

7.6. O prazo de validade da proposta é de 
Federal nº 10.520/2002, contados da data de encerramento da licitação;

7.7. Havendo divergência entre o valor em algarismos e por extenso, 
último. 

7.8. O licitante deverá apresentar proposta para todo o objeto licitado.
7.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 

contiverem irregularidades insanáveis
7.10. 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

 
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. Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

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

8.1.2. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade 
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito 
Débito com Efeitos de Negativa;

8.1.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
por meio da apresentação da 

8.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
8.1.5. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 

inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
integral das obrigações desta

8.1.6. 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: 
(Modelo – ANEXO V); 

8.1.7. Declaração da licitante, comprometendo
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública. 

8.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 
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 dev
todos os documentos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para a matriz e todas as filiais.
Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou 
a documentação. 
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Havendo aumento do preço, o valor do lance final ficará registrado em ata, 
se o licitante, independentemente de apresentação de nova proposta 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme artigo 6º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, contados da data de encerramento da licitação; 
Havendo divergência entre o valor em algarismos e por extenso, prevalecerá este 

O licitante deverá apresentar proposta para todo o objeto licitado. 
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste e
contiverem irregularidades insanáveis. 

declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 

estrita observância das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preâmbulo deste edital. 

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

obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
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 

Receita Federal; 
Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a

Certidão Negativa de Débito ou CPDEN Certidão Positiva de
Débito com Efeitos de Negativa; 
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 

do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
documentos e informações necessárias para o cumprimento 

integral das obrigações desta licitação (Modelo ANEXO IV); 
Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 

, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 

Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 

habilitação com a administração pública. (ANEXO VI). 
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias, imediatamente 

à data de apresentação das propostas. 
Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, seda matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, 

da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para a matriz e todas as filiais. 
Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou 

 

 

Havendo aumento do preço, o valor do lance final ficará registrado em ata, 
se o licitante, independentemente de apresentação de nova proposta 

conforme artigo 6º da Lei 

prevalecerá este 

edital ou 

declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 

estrita observância das normas contidas na legislação federal 

A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

mediante a 
Certidão Positiva de 

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 
como de que 

documentos e informações necessárias para o cumprimento 

Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 

Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 

se a informar a qualquer tempo, sob as 
cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 
, imediatamente 

Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
erão ser da matriz, se de alguma filial, 

da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 

Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou 
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9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1. No dia, hora e local designado neste 

as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a 
documentos abaixo relacionados, de
por pessoas não previamente credenciadas,
licitantes: 

a) Credenciamento, (ANEXO I) 
b) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais 

do mesmo. 
c) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 

da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam e
para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

d) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 
lacrados. 

e) A declaração de cumprimento e requisito de habilitação 
f) 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 III); 

9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descrit
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
representantes das licitantes
iniciado antes da abertura da

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
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 d
MAIOR OFERTA do objeto deste 

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
final das propostas e exame da aceitabilidade da
classificada, quanto à

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 
05 (cinco) minutos. Quando
efetuar ligações para consulta de preços, fora da
estiver ausente da sala de licitações seja qual for o mo
perderá o direito ao lance e será excluído da 

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
constantes do presente 
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DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos representantes de todas 

licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
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 

I) acompanhando: 
A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais 

Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 
última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes 

exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e

A declaração de cumprimento e requisito de habilitação (ANEXO II); 
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.

Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descrit
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

licitantes ao certame. 
Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 

se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
s, tal como previsto na alínea “a”, do item 9.1. exame este 

iniciado antes da abertura da sessão. 
Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 

Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
ato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério d

objeto deste edital. 
A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das 

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 

à de maior oferta. 
Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a 

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 

o direito ao lance e será excluído da próxima etapa de lances
A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 

primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências 
constantes do presente edital. 

 

 

dital, na presença dos representantes de todas 
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 

sessão, após abertura da mesma, receberá os 
se, contudo, a entrega 

sendo registradas em ata os nomes das 

A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais 

Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 
xpressos os poderes 

 
Habilitação devidamente identificados 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. 

Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
documentos de credenciamento dos 

exame este 

Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 

as e rubricando todas as 

Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério da 

A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das 
todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de 

licitantes proclamadas para tal, classificação 
proposta da primeira 

Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a 
preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 

convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar 
sala da sessão, ou 

tivo, o mesmo 
etapa de lances. 

A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 

lugar, relativamente ao atendimento das exigências 
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10.2. Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes, 

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

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do 
licitação e os respectiv

10.2.2.1. A aceitabilidade será aferida a partir do mínimo de 
(um milhão noventa e sete mil e oitocentos reais), estabelecido neste edital.

10.2.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes à
proposta de maior oferta
R$ 10.000,00 (dez mil reais

10.2.4. A classificação se dará pela proposta de 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
10 % (dez por cento), relativamente à de m
participem dos lances verbais.

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),
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
escritas. 

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
propostos pelos representantes
verbais estes que deverão ser
distintos e crescentes, ficando esclarecido que o
deverá ser superior ao valor da m

10.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 
lances verbais), a apresentarem, individualmente, a partir da proposta 
escritas classificada como m
ordem crescente 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 m

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

10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será 
entre a proposta escrita de m

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificad
Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de m
obtenção de melhor
classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e

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
desistente às sanções administrativas constantes do item 18, deste 

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

ordem crescente de protocolo. 
O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 

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

A aceitabilidade será aferida a partir do mínimo de R$ 1.097.800,00
ão noventa e sete mil e oitocentos reais), estabelecido neste edital.

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes à
aior oferta, observada a oferta mínima entre os lances 
dez mil reais). 

A classificação se dará pela proposta de maior preço e aquelas licitantes
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e inferiores 

cento), relativamente à de maior preço, para que seus autores 
participem dos lances verbais. (Aplicando-se a Lei Complementar nº 123/06
Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

definidas no subitem anterior, será classificará as melhores 
até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto

verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e crescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal 

ao valor da maior proposta escrita ofertada. 
O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

verbais), a apresentarem, individualmente, a partir da proposta 
classificada como maior preço, prosseguindo sequencialmente

de valor. 
Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 

ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de maior preço. 
A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo

iro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta 
para o item, ficando sua última proposta registrada para 

classificação, na final da etapa competitiva. 
Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade 

proposta escrita de maior preço e o valor estimado para a contratação.
Declarada encerrada a etapa competitiva e classificado a MAIOR OFERTA
Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior valor com 
obtenção de melhor preço e examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito.
Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 

verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
mesma sessão do Pregão. 
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

às sanções administrativas constantes do item 18, deste edital.
Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não 
previstos neste Pregão; 
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

 

Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes, 

O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 
objeto da presente 

R$ 1.097.800,00                  
ão noventa e sete mil e oitocentos reais), estabelecido neste edital. 

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes à 
mínima entre os lances de 

e aquelas licitantes que 
inferiores em até      
que seus autores 

123/06). 
Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

definidas no subitem anterior, será classificará as melhores 
para que seus autores participem dos 

nas propostas 

Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
das licitantes classificadas para tanto. Lances 
formulados de forma sucessiva, em valores 

valor do primeiro lance verbal 

O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 
verbais), a apresentarem, individualmente, a partir da proposta 

encialmente, em 

Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 

A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo 
iro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta 

para o item, ficando sua última proposta registrada para 

verificado a compatibilidade 
preço e o valor estimado para a contratação. 

MAIOR OFERTA, o 
 vistas à 

e examinará a aceitabilidade da primeira 
expressamente a respeito. 

Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 

se a licitante 
dital. 

Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
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10.2.17. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sen
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

10.2.18. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste 
o licitante será habilitado e declarado vencedor da licitação.

10.2.19. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de maior preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor da licitação.

 
10.3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI
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 
será observado o seguinte:

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até
05% (cinco por cento) superiores a prop
empresa que não estiver amparada por esta 

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 à 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
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado
entre elas para que se identifique aquela que primeiro pod
oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do

10.4.  Etapa de Habilitação, Declaração da 
10.4.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2

sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
anunciará a abertura do
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

10.4.3. As microempresas e 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.
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A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste 
o licitante será habilitado e declarado vencedor da licitação. 

oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de maior preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor da licitação. 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 

observado o seguinte: 
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. 
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. 

contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na

a o exercício do mesmo direito; 
No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a

Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

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

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

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em 

desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, 

apresente alguma restrição. 

 

 

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 

do apresentados os documentos 

Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste edital, 

oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de maior preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 

de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
123/06. 

Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa 
Complementar nº 123/06, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
se por empate aquela situação em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 
osta melhor classificada apresentada por 

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) 

contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 

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 

erá apresentar a melhor 

Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado 

djudicação. 
deste edital, e 

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
envelope referente aos “Documentos de Habilitação” 

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em 

empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, 
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10.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de
(dois) dias úteis, prorrogáveis por
Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à
regularidade fiscal, para a devida 
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 decadênc
das sanções previstas no 
atualizada, sendo facultado à Administração convocar os
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a

10.4.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste 
será declarada vencedora, sendo
próprio Pregoeiro, na
sua interposição, e pela autoridade titular
hipótese de existência de recursos e desde que improvisos,
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

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

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
para habilitação e os recursos interpostos,
final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s)
credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.

10.4.8. Os envelopes com os documentos relativos 
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 fei
licitação à licitante declarada
autos a Autoridade Competente da Prefeitura
homologação do certame e decisão quanto à 
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. 

 
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 ju
até 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual
término do prazo da recorrente, sendo
sendo que o recurso deverá ser protocolizado n
das 08:30 às 16:00 horas, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração 
com amplos poderes;  
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Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de

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. 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666
, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

Constatado o atendimento das exigências previstas neste edital, a licitante 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo 

próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de 
erposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na 

hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 
Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a 

, 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 

ada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro.
Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 

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. 
Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 

vencedoras, serão devolvidos, ao final da sessão. 
Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de 

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
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 

licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 

ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
ficando os demais licitantes desde logo intimadas para 

razões em igual numero de dias, que começarão a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
sendo que o recurso deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, 

, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração 

 

 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 

igual período, a critério da Administração 
documentação de 

regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
ia do direito à contratação, sem prejuízo 

nº 8.666/93 
licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

dital, a licitante 
lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo 

hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de 
do órgão promotor do certame, na 

 face ao 

Pregoeiro examinará a 
, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

de classificação, e assim sucessivamente, 
sendo a respectiva licitante 

Pregoeiro. 
Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 

credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 
ssificação, a analise da documentação exigida 

devendo ser a mesma assinada, ao 
representante(s) 

habilitação das licitantes não 

Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de 
ta pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da 

vencedora, com posterior encaminhamento dos 
de Conchal, para 

hipótese de 
existência de recursos, os autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica 
para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto 

licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 

Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 

ntar memoriais no prazo de 
ficando os demais licitantes desde logo intimadas para 

numero de dias, que começarão a correr do 
gurada vista imediata dos autos, 

Prefeitura, 
, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração 
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11.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas 
aproveitamento. 

11.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura do Município 
Alves nº 364, Centro, Conchal 

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 
sessão. 

11.4.1. Também serão conhecidas as 
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 
observando-se as condições estabelecidas
vigente e na proposta do licitante vencedor.

12.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o 
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
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela 

12.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o 
prazo e condições estabelecidas neste 
qualificação dos licitantes na
apuração de uma licitante que atenda ao
declarado vencedor. 

 
13. DO PRAZO CONTRATUAL: 
13.1. O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 60 (sessenta) meses, contados 

a partir de 22/01/2013. 
13.2. Eventuais alterações contratuais obedecerão ao disposto na legislação pertinente, 

combinada com a Lei Federal 
13.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos 

ou supressões que ocorrerem no número de servidores da Administração.
 
14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
14.1.  Esta Licitação subordina-

Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações
Lei Complementar nº 123/06 

 
15. DO CONTRATO: 
15.1.  As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura do 

Município de Conchal e a instituição 
de contrato, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na 
legislação vigente. 

15.2.  O contrato será elaborado em conformidade com os artigos 60 a 64 da Lei Federal nº 
8.666/93 com suas posteriores alterações.
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O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 

onchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos;
A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 

só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 

Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

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

ora, serão formalizadas através de instrumento contrat
se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação 

vigente e na proposta do licitante vencedor. 
A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o instrumento 

deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 
convocação. 

O prazo estipulado no subitem 12.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 

justificado aceito pela Administração. 
poderá, quando a convocada não assinar o instrumento contrat

estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subseqüentes
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

 
O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 60 (sessenta) meses, contados 

Eventuais alterações contratuais obedecerão ao disposto na legislação pertinente, 
combinada com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos 

s que ocorrerem no número de servidores da Administração. 

A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
-se às disposições da Lei Orgânica do Município, 

com suas posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/02
Lei Complementar nº 123/06 e a resolução n° 3.424/06 do Banco Central do Brasil.

As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura do 
Município de Conchal e a instituição bancária vencedora serão formalizadas através 

se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na 

O contrato será elaborado em conformidade com os artigos 60 a 64 da Lei Federal nº 
as posteriores alterações. 

 

 

dos atos insuscetíveis de 

Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
Rua Francisco Ferreira 

; 
A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 

antes do término da 

a recursos intempestivamente 

As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 
ontratual, 

nexos, na legislação 

instrumento 
deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 

rogado uma vez, por igual 
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 

ontratual no 
subseqüentes e a 

ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
edital, sendo o respectivo licitante 

O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 60 (sessenta) meses, contados 

Eventuais alterações contratuais obedecerão ao disposto na legislação pertinente, 

A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos 

se às disposições da Lei Orgânica do Município,                          
10.520/02, 

e a resolução n° 3.424/06 do Banco Central do Brasil. 

As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura do 
vencedora serão formalizadas através 

se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na 

O contrato será elaborado em conformidade com os artigos 60 a 64 da Lei Federal nº 
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15.3.   A Prefeitura do Município de Conchal poderá, quando a convocada não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê
condições propostas pela primeira classificada, independentemente da cominação 
prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações.

15.4. A recusa da licitante vencedora em assinar o contrato, sem justifica
administração, dentro do prazo estabelecido, gerará as penalidades previstas na 
cláusula acima. 

15.5. A rescisão do contrato, sem prejuízo das penalidades previstas em lei, poderá ser, 
conforme artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 co
alterações: 

 - Determinada por ato unilateral e escrito da administração municipal, nos casos 
enumerados nos incisos I a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
posteriores alterações; 

 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Municipal;

 - Judicialmente nos termos da legislação em vigor;
15.6. Na presente licitação não será admitida a subcont

do certame. 
15.7. Deverá ainda a licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato:
 - Indicar o/a preposto/a que a representará durante a execução do contrato, citando 

seu cargo/função e registro na instituição finan
com o preposto. 

 - Apresentar os documentos por ocasião da convocação para subscrever o contrato.
15.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura das propostas sem qualquer 

manifestação da contratante para assinat
liberadas dos compromissos assumidos.

 
16. DO PAGAMENTO: 
16.1. O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado no prazo máximo 

de 10 (dez) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, em uma
parcela, por meio de crédito em conta de titularidade da Prefeitura do Município de 
Conchal a ser indicada. 

16.2. Em caso de atraso no pagamento, a instituição 
(dois por cento) incidente sobre o valor total da propo
monetária, e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, além de sujeitar
penalidades previstas neste instrumento.

16.3. No caso acima, o valor será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.

16.4. Os juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, 
e cobrados mediante a utilização da seguinte fórmula:

EM = I x N x V 
Onde: 
EM = encargos moratórios 
I = índice de 0,000328767 (correspondente à 
N = Número de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
V = valor em atraso 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
17.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 

atualizada, são obrigações da
17.1.1. Cumprir com pontualidade o
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A Prefeitura do Município de Conchal poderá, quando a convocada não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, independentemente da cominação 
prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações.
A recusa da licitante vencedora em assinar o contrato, sem justificativa aceita pela 
administração, dentro do prazo estabelecido, gerará as penalidades previstas na 

A rescisão do contrato, sem prejuízo das penalidades previstas em lei, poderá ser, 
conforme artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores 

Determinada por ato unilateral e escrito da administração municipal, nos casos 
enumerados nos incisos I a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da 
icitação, desde que haja conveniência para a Administração Municipal; 
Judicialmente nos termos da legislação em vigor; 

Na presente licitação não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto 

Deverá ainda a licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato: 
Indicar o/a preposto/a que a representará durante a execução do contrato, citando 

seu cargo/função e registro na instituição financeira, bem como a forma de contato 

Apresentar os documentos por ocasião da convocação para subscrever o contrato.
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura das propostas sem qualquer 
manifestação da contratante para assinatura do contrato ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 

O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado no prazo máximo 
) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, em uma

parcela, por meio de crédito em conta de titularidade da Prefeitura do Município de 

Em caso de atraso no pagamento, a instituição bancária deverá pagar multa de 2% 
(dois por cento) incidente sobre o valor total da proposta, acrescida de atualização 
monetária, e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, além de sujeitar
penalidades previstas neste instrumento. 
No caso acima, o valor será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

fornecido pelo IBGE. 
Os juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata die, que serão calculados 
e cobrados mediante a utilização da seguinte fórmula: 

I = índice de 0,000328767 (correspondente à taxa anual de 12%: (12/100)/365 ) 
N = Número de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

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

, são obrigações da CONTRATADA: 
com pontualidade o objeto deste edital; 

 

 

A Prefeitura do Município de Conchal poderá, quando a convocada não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar proponentes 

l prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, independentemente da cominação 
prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

tiva aceita pela 
administração, dentro do prazo estabelecido, gerará as penalidades previstas na 

A rescisão do contrato, sem prejuízo das penalidades previstas em lei, poderá ser, 
m suas posteriores 

Determinada por ato unilateral e escrito da administração municipal, nos casos 
enumerados nos incisos I a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da 

ratação total ou parcial do objeto 

Indicar o/a preposto/a que a representará durante a execução do contrato, citando 
ceira, bem como a forma de contato 

Apresentar os documentos por ocasião da convocação para subscrever o contrato. 
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura das propostas sem qualquer 

ura do contrato ficam as licitantes 

O pagamento do valor homologado na licitação deverá ser efetuado no prazo máximo 
) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, em uma única 

parcela, por meio de crédito em conta de titularidade da Prefeitura do Município de 

deverá pagar multa de 2% 
sta, acrescida de atualização 

monetária, e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, além de sujeitar-se às 

No caso acima, o valor será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

, que serão calculados 

N = Número de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento; 

8.666/93 
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17.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

17.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte d
presente licitação; 

17.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 
atualizada, são obrigações da

17.2.1. Notificar, formal e tempestivamente, a 
observadas no cumprimento 

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

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

 
18. DAS PENALIDADES: 
18.1. Nos termos do artigo 86 da Lei 

percentual de 0,5% (meio por cento) 
mora, por dia de atraso injustificado
limite de 10% (dez por cento)

18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a 
penalidades nos termos do art

18.2.1. Advertência; 
18.2.2. Multa de 10% (dez por cento
18.2.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a

Administração por prazo não superior a 
18.2.4. 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 

instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contratual e das demais cominações legais.

18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autorida
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em
por escrito e no prazo máximo de 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da

18.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pela adjudicatária em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
caso, cobrado judicialmente.

18.6. Se a instituição bancária der causa à inexecução total do contrato, entendendo como 
tal, dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar multa de valor 
equivalente a 10% (dez por cento) do total contratado.

18.7. As multas não têm caráter compensatório e o seu pag
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
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omunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
Atender com prontidão as reclamações por parte da CONTRATANTE, objeto da

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

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

por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

mora, por dia de atraso injustificado no cumprimento do objeto deste pregão, até o 
10% (dez por cento) do valor empenhado. 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 

termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada: 

10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual; 
uspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, e; 
eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contrat

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 

, sem prejuízo das multas previstas em edital e no instrumento 
demais cominações legais. 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autorida
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 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 

Administração no sentido da aplicação da pena. 
As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pela adjudicatária em 

corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 

caso, cobrado judicialmente. 
der causa à inexecução total do contrato, entendendo como 

tal, dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar multa de valor 
equivalente a 10% (dez por cento) do total contratado. 
As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

 

 

omunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
funcional, para 

, objeto da 

8.666/93 

sobre as irregularidades 

por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

, fica estipulado o 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

do objeto deste pregão, até o 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
ficará sujeita às seguintes 

uspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
retardamento da execução de seu objeto, não 

contratual, 
impedida de licitar e 

prazo de até 05 
instrumento 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 

fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
da data em que for oficiada a 

As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pela adjudicatária em 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 

data da notificação, ou quando for o 

der causa à inexecução total do contrato, entendendo como 
tal, dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar multa de valor 

amento não eximirá a 
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
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18.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em le
franqueada vistas ao processo.

 
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 
endereço discriminado no subitem 
sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais
obtidas pelo telefone (19) 3866

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. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. 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 

20.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
pregão e desde que não fique
mesmo, bem como a finalidade e a segurança

20.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de 
instrução do processo. 

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

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui
se o do vencimento, observando
expediente normal na Prefeitura 
explicitamente disposto em contrário.

20.6. O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de
público decorrente de fato superveniente devidamente compro
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá
mediante provocação de terceiros, nos termos do art
8.666/93 atualizada. 

20.7. No caso de alteração deste e
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas.

20.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente 
competente exclusivamente o Foro 
(SP). 

20.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura d
esta transferida para o primeiro dia útil 
anteriormente estabelecido. 
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Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo
franqueada vistas ao processo. 

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

do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 
prazos do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada

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 

66-8600. 
Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a

DISPOSIÇÕES GERAIS: 
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 

Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de

pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da

 diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, nos
a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui
do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
contrário. 

, 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 

provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei Federal 

edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

prejudicar a formulação das propostas. 
Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será 

exclusivamente o Foro Distrital de Conchal da Comarca de Mogi Mirim 

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

 

 

 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
i, sendo-lhe 

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 
do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 

atualizada, no 
cabendo ao pregoeiro (a) decidir 

informações poderão ser 

Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 

contratação. 
O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste 

comprometido o interesse do órgão promotor do 

É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

dital, nos 
a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 

se o dia do início e inclui-
se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

, exceto quando for 

interesse 
vado, pertinente e 

la por ilegalidade, de ofício ou 
Federal n° 

prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

dital, será 
de Mogi Mirim 

a presente licitação, ficará 
, no mesmo local e horário 
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20.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site
http://www.conchal.sp.gov.br
deverá procurar o Departamento de Licitaç
Municipal, e efetuar o pagamento de 
recolhimento para as despesas das
do e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br

20.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
20.12. Fazem partes integrantes deste edital:
ANEXO I  Minuta credenciamento.
ANEXO II Declaração de cumprimento e requisito de habilitação.
ANEXO III Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.
ANEXO IV Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital.
ANEXO V Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho.
ANEXO VI Declaração de fatos supervenientes.
ANEXO VII Planilha Proposta 
ANEXO VIII  Minuta de contrato.
ANEXO IX   Local de Instalação do PAE.
 
 

Conchal

ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO
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A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site
.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 

procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
pagamento de R$ 18,00 (dezoito reais), mediante guia de 

recolhimento para as despesas das reproduções ou encaminhar solicitação através 
cao@conchal.sp.gov.br.  

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
Fazem partes integrantes deste edital: 

Minuta credenciamento. 
Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
Declaração de fatos supervenientes. 

Minuta de contrato. 
Local de Instalação do PAE. 

onchal, 05 de novembro de 2012. 
 
 
 
 
 
 

DEMIR ANTONIO DE AZEVEDO  
Pregoeiro 

 

 

A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 

e Contratos no prédio do Paço 
mediante guia de 

reproduções ou encaminhar solicitação através 
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MINUTA CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
 
 
 
A (nome da licitante), por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob n°

credencia como seu representante o Sr. _______________________, 

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

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

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, ___

______________________

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

empresa licitante. 
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ANEXO I 
 
 

MINUTA CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 

 
N° 5.189/12 

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

credencia como seu representante o Sr. _______________________, portador do 

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

lhe poderes específicos para formular lances, negociar valores, interpor

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

sessão pública de processamento do Pregão. 

 
Local e data, _____ de _________ 2012. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 

 

 

________________, 

portador do RG nº 

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

, interpor 

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

A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
 
 
 
_____________________________________________________________________, inscrita

_________________________ e Inscrição Estadual nº _____________, por

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

RG n° ____________ e CPF n° ____________________, 

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII

10.520/2002, 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

Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que cumpre 

de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

 
 

Local e data, _____ de _________ 201

______________________
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 
N° 5.189/12 

_____________________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

_________________________ e Inscrição Estadual nº _____________, por intermédio de seu 

_________________________________________________ portador(a) d

CPF n° ____________________, DECLARA, por seu representante legal 

para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº 

10.520/2002, de 17 de julho de2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no 

do mesmo edital, e para fins do Pregão Presencial nº 06/12 da Prefeitura 

DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos 

Edital do Pregão em epígrafe. 

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 

 

no CNPJ n° 

intermédio de seu 

_________________________________________________ portador(a) do 

, por seu representante legal 

4º da Lei nº 

10.520/2002, de 17 de julho de2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no 

da Prefeitura 

plenamente os requisitos 
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MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato

convocatório, que a empresa ______

jurídica), com CNPJ nº ____________

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

nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 

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

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do 

___/12, realizado pela Prefeitura do Município 

 
 

Local e data, _____ de _________ 201

______________________
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ANEXO III 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 
N° 5.189/12 

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

convocatório, que a empresa ____________________________________ (denominação da pessoa

__________________________ e Inscrição Estadual nº ________________, 

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

rtigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

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

como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 
do Município de Conchal. 

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 

 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

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

(denominação da pessoa 

Inscrição Estadual nº ________________, 

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

123, de 14 de dezembro de 2006, 

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

Pregão Presencial nº 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
 
 
 
_______________________________________________________________, inscrita

__________________ e Inscrição E

representante legal o Sr.(a) _______________________________ portador(a) d

e CPF n° _________________, DECLARA
conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste

bem como de que recebeu todos os documentos e

cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Local e data, _____ de _________ 201

______________________

  

ua 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 IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

 
N° 5.189/12 

_______________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

Estadual nº ________________, por intermédio de

_______________________________ portador(a) do RG nº __________ 

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que 

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

que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

no CNPJ n° 

stadual nº ________________, por intermédio de seu 

o RG nº __________ 

assinado que 

Pregão, ressalvado o direito recursal, 

informações necessárias para o 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
 
 
 
_____________________________________________,

e Inscrição Estadual nº ___________________, por 

Sr.(a) _________________________ portador(a) d

____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art

Federal nº 8.666 atualizada, que não emprega menor de 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis

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

Local e data, _____ de _________ 201

______________________

  

ua 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 V 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

 
N° 5.189/12 

_____________________________________________, inscrita no CNPJ n° _______________________

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

_________________________ portador(a) do RG n° ______________ e C

para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 

, 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 _________ 2012. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 

 

_______________________ 

seu representante legal o 

CPF n° 

27 da Lei 

(dezoito) anos em trabalho 

(     ). 

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
 
 
 
__________________________________________________________,

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

Rua/Avenida _____________________________________

a presente data inexistem fatos impeditivos para

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar

 
 

Local e data, _____ de _________ 201

______________________

  

ua 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 VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
N° 5.189/12 

__________________________________________________________, nome da empresa 

Inscrição Estadual nº ________________, com (endereço completo) à

enida _____________________________________, DECLARA sob as penas da lei, que a

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 _________ 2012. 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 

 

 (CNPJ) 

Inscrição Estadual nº ________________, com (endereço completo) à 

sob as penas da lei, que até 

habilitação e contratação com a 

ocorrências posteriores. 
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Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

 
 

MODELO DE 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

Nome da Instituição: 

Endereço: 

Fone: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 
 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, VISANDO OBTER A 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER A EXPLORAÇÃO COM 
EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL SP.

Valor da Proposta: R$ _________ (__________________
 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias conforme art

contados da data de encerramento da licitação. 

O pagamento do valor acima descrito e especificado 

(dez) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, em uma única parcela, por 

meio de crédito em conta de titularidade da Prefeitura do Município de Conchal a ser 

indicada. 

Em caso de atraso no pagamento, a instituição bancária deverá pagar multa de 2% (dois por 

cento) incidente sobre o valor total da proposta, acrescida de atualização monetária, e juros 

de mora de 12% (doze por cento) ao ano, além de sujeitar

instrumento. 

No caso acima, o valor será atualizado pelo Índice Nacional de Preços a

- IPCA, fornecido pelo IBGE. 

Os juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, 

cobrados mediante a utilização da seguinte fórmula:

ua 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 PROPOSTA DE PREÇOS 

 
N° 5.189/12 

 

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, VISANDO OBTER A 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER A EXPLORAÇÃO COM 
EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL SP.  

__________________). 

: 60 (sessenta) dias conforme artigo 6º da Lei nº 10.520/2002, 

contados da data de encerramento da licitação.  

acima descrito e especificado será efetuado no prazo máximo de 

data da assinatura do contrato, em uma única parcela, por 

meio de crédito em conta de titularidade da Prefeitura do Município de Conchal a ser 

Em caso de atraso no pagamento, a instituição bancária deverá pagar multa de 2% (dois por 

nte sobre o valor total da proposta, acrescida de atualização monetária, e juros 

de mora de 12% (doze por cento) ao ano, além de sujeitar-se às penalidades previstas neste 

No caso acima, o valor será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Os juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata die, que serão calculados e 

cobrados mediante a utilização da seguinte fórmula: 

 

 

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, VISANDO OBTER A 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER A EXPLORAÇÃO COM 
EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 

10.520/2002, 

efetuado no prazo máximo de 10 

data da assinatura do contrato, em uma única parcela, por 

meio de crédito em conta de titularidade da Prefeitura do Município de Conchal a ser 

Em caso de atraso no pagamento, a instituição bancária deverá pagar multa de 2% (dois por 

nte sobre o valor total da proposta, acrescida de atualização monetária, e juros 

se às penalidades previstas neste 

o Consumidor Amplo 

, que serão calculados e 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EM = I x N x V 

Onde: 

EM = encargos moratórios 

I = índice de 0,000328767 (correspondente à taxa anual de 12%: (12/100)/365 )

N = Número de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

V = valor em atraso 

 

Nome do responsável pela assinatura contrato
portador do RG nº ____________ e CPF nº _____________________ 

Estado Civil: ______________, Cargo/Função: ________________________

_______________, nº ____, Bairro ______________

 

Local e data, _____ de _________ 201

______________________

ua 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 

7 (correspondente à taxa anual de 12%: (12/100)/365 ) 

N = Número de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Nome do responsável pela assinatura contrato: _____________________________________

CPF nº _____________________ - Nacionalidade: ___________

Cargo/Função: ________________________, Endereço residencial: 

___, Bairro ______________, Cidade ___________, Estado _____________

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 

 

N = Número de dias entre a data fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento; 

: _____________________________________ 

Nacionalidade: ___________, 

Endereço residencial: 

_____ 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

 

MINUTA DE 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO 

 
 
Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2

um lado a Prefeitura do Município 

aqui representada pelo Sr. ORLANDO CALEFFI JUNIOR
empresa ______________________________

nº ___, Bairro ___________, na cidade 

Cep. ____________, inscrita no CNPJ nº ______________________ 
______________________, representada na forma seu (Contrato Social) 

Sr.(a) _____________________, portador(a) do 

RG nº ___________________, residente e

_____, Bairro _____, município de 

CONTRATADA, para celebrar o presente 

Nº 06/12, do tipo MAIOR OFERTA
visando obter a proposta mais vantajosa para conceder a exploração com 
exclusividade da folha de pagamento dos servidores públicos ativos do município de 
Conchal SP, de acordo e conforme 

pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando

couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666

regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusula

reciprocamente outorgam e aceitam:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual 
BANCÁRIA, VISANDO OBTER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER 
A EXPLORAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL SP
com o edital do Pregão nº 06

 
CLÁUSULA SEGUNDA

– DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 

atualizada, são obrigações da

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VIII 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.189/12 

Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2012, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de 

do Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE
ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Municipal, e de

_______________________________, situada à ______________________________

na cidade de ________________________________, Estado de _

CNPJ nº ______________________ e Inscrição Estadual nº 
representada na forma seu (Contrato Social) – (Procuração)

, portador(a) do CPF nº ___________________
, residente e domiciliado(a) na ___________________________, nº 

unicípio de ______________, Estado de __________, denominada 

, para celebrar o presente instrumento, resultado do PREGÃO PRESENCIA
AIOR OFERTA, objetivando a contratação de instituição bancária, 

visando obter a proposta mais vantajosa para conceder a exploração com 
exclusividade da folha de pagamento dos servidores públicos ativos do município de 

de acordo e conforme a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, que será regida 

ederal 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 

regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que

reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

instrumento contratual a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA, VISANDO OBTER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER 

EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL SP, de acordo 

06/12. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

 

compareceram de 

CONTRATANTE, 

, Prefeito Municipal, e de outro a 

______________________________,   

do de _______, 

Inscrição Estadual nº 
(Procuração) pelo 

_______ e                                  

________, nº 

__________, denominada 

REGÃO PRESENCIAL 
contratação de instituição bancária, 

visando obter a proposta mais vantajosa para conceder a exploração com 
exclusividade da folha de pagamento dos servidores públicos ativos do município de 

será regida 

se subsidiariamente,no que 

 normas 

s e condições que 

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA, VISANDO OBTER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER 

EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
, de acordo 

8.666/93 
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2.1.1. Cumprir com pontualidade o
2.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Adm

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

2.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte d
presente licitação; 

2.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 
atualizada, são obrigações da

2.2.1. Notificar, formal e tempestivamente, a 
observadas no cumprimento 

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

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

2.3. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos servidore
administração, em número de 998 (novecentos e noventa e oito) servidores referente 
mês de setembro de 2012, podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao 
longo do período do contrato.

2.4. A CONTRATADA fica adstrita a obser
do Brasil, no quanto diz respeito à conta salário.

2.5. A CONTRATADA deverá ter sistema informatizado compatível com o do 
para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e 
as despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta da 

2.6. A CONTRATADA deverá instalar um terminal eletrônico, para uso exclusivo dos 
servidores da Prefeitura do Município de Conchal, no Paço Municipal, no local 
descrito no ANEXO IX, livre de custos de limpeza, aluguel, água, luz e IPTU, e se a 
CONTRATADA não possuir agência no município deverá disponibilizar um 
funcionário para atendimento dos servidores no local para tal fim destinado 
conforme descrito no ANEXO 

2.7. Nos dias de pagamento o caixa eletrônico deverá contar com, no mínimo 
orientador de atendimento pessoal.

2.8. O horário de funcionamento do caixa eletrônico deverá respeitar o horário de 
funcionamento bancário. 

2.9. A área para a prestação dos serviço
de uso, para utilização exclusiva da instituição 
do instrumento contratual decorrente da presente licitação.

2.10. Os custos com estrutura, mobiliário e montagem do espaço
manutenção do terminal eletrônico e da sala de atendimento bancário correrão por 
conta exclusiva da instituição 

2.11. Os custos com telefonia e internet correrão á conta exclusiva da instituição 
2.12. Nos termos da Resolução 3.424/06 do Banco Central do Brasil, será facultado aos 

servidores, optarem pelo tipo de serviço que melhor lhes convier.
2.13. Será concedido a CONTRATADA

empréstimos em consignação na folha 
2.14. Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores da Prefeitura, nos 

termos desse edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 13º 
(décimo terceiro) salário, férias e demais créditos originários da re
entre o servidor e o Município.

2.15. Após a implantação dos serviços, a Prefeitura enviará a relação nominal dos 
servidores contendo os dados necessários para o pagamento com antecedência de 01 
(um) dia útil, da data do crédito, utilizand
fornecedores. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

com pontualidade o objeto deste edital; 
omunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

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

Atender com prontidão as reclamações por parte da CONTRATANTE, objeto da

Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666
, são obrigações da CONTRATANTE: 

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

por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

deverá efetuar o pagamento dos servidores municipais ativos, da 
administração, em número de 998 (novecentos e noventa e oito) servidores referente 
mês de setembro de 2012, podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao 
longo do período do contrato. 

fica adstrita a observar as Resoluções 3.424/06 do Banco Central 
do Brasil, no quanto diz respeito à conta salário. 

deverá ter sistema informatizado compatível com o do município, 
para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e “on line”
as despesas de adaptação, se necessárias, correrão por conta da CONTRATADA

deverá instalar um terminal eletrônico, para uso exclusivo dos 
servidores da Prefeitura do Município de Conchal, no Paço Municipal, no local 

, livre de custos de limpeza, aluguel, água, luz e IPTU, e se a 
não possuir agência no município deverá disponibilizar um 

funcionário para atendimento dos servidores no local para tal fim destinado 
conforme descrito no ANEXO IX. 

dias de pagamento o caixa eletrônico deverá contar com, no mínimo 
orientador de atendimento pessoal. 
O horário de funcionamento do caixa eletrônico deverá respeitar o horário de 

A área para a prestação dos serviços bancários será disponibilizada mediante cessão 
de uso, para utilização exclusiva da instituição bancária, apenas durante a vigência 

decorrente da presente licitação. 
Os custos com estrutura, mobiliário e montagem do espaço destinado á instalação e 
manutenção do terminal eletrônico e da sala de atendimento bancário correrão por 
conta exclusiva da instituição bancária. 
Os custos com telefonia e internet correrão á conta exclusiva da instituição bancária

termos da Resolução 3.424/06 do Banco Central do Brasil, será facultado aos 
servidores, optarem pelo tipo de serviço que melhor lhes convier. 

CONTRATADA o direito de disponibilizar aos servidores, 
empréstimos em consignação na folha de pagamento. 
Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores da Prefeitura, nos 
termos desse edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 13º 
(décimo terceiro) salário, férias e demais créditos originários da relação de vínculo 
entre o servidor e o Município. 
Após a implantação dos serviços, a Prefeitura enviará a relação nominal dos 
servidores contendo os dados necessários para o pagamento com antecedência de 01 
(um) dia útil, da data do crédito, utilizando-se do mesmo critério para pagamento dos 

 

inistração Municipal, através da 
funcional, para 

, objeto da 

8.666/93 

sobre as irregularidades 

por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

s municipais ativos, da 
administração, em número de 998 (novecentos e noventa e oito) servidores referente 
mês de setembro de 2012, podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao 

var as Resoluções 3.424/06 do Banco Central 

unicípio, 
“on line” (todas 

CONTRATADA). 
deverá instalar um terminal eletrônico, para uso exclusivo dos 

servidores da Prefeitura do Município de Conchal, no Paço Municipal, no local 
, livre de custos de limpeza, aluguel, água, luz e IPTU, e se a 

não possuir agência no município deverá disponibilizar um 
funcionário para atendimento dos servidores no local para tal fim destinado 

dias de pagamento o caixa eletrônico deverá contar com, no mínimo 01 (um) 

O horário de funcionamento do caixa eletrônico deverá respeitar o horário de 

s bancários será disponibilizada mediante cessão 
, apenas durante a vigência 

destinado á instalação e 
manutenção do terminal eletrônico e da sala de atendimento bancário correrão por 

bancária. 
termos da Resolução 3.424/06 do Banco Central do Brasil, será facultado aos 

o direito de disponibilizar aos servidores, 

Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores da Prefeitura, nos 
termos desse edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, 13º 

lação de vínculo 

Após a implantação dos serviços, a Prefeitura enviará a relação nominal dos 
servidores contendo os dados necessários para o pagamento com antecedência de 01 

se do mesmo critério para pagamento dos 
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2.15. O município determinará a data dos créditos disponibilizando os recursos 
financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira:

 D - 1 = Data para ser repassado o arquivo;
 D 0 = Data da entrega dos recursos pelo município para a instituição financeira 

contratada. 
 D + 1 = Data do crédito na conta do servidor disponível para saque. O processamento 

do crédito deverá ser feito a contar da 24ª (vigésima quarta) hora do dia D 0.
Pirâmide salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial) esta definida 
da seguinte forma: 

  de R$ 500,00 até R$ 1.000,00
 de R$ 1.000,01 até R$ 1.500,00
 de R$ 1.500,01 até R$ 2.000,00
 de R$ 2.000,01 até R$ 2.500,00
 Acima de R$ 2.500,01 
 

CLÁUSULA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela exploração dos serviços, objeto do presente 
CONTRATADA repassará a 

3.2. O valor acima especificado deverá ser recolhido aos cofres públicos do 
prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do 
exploração de serviços, em 01 (uma) única parcela, na 
Banco _______, Agência _____

- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
4.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA

na modalidade Pregão Presencial nº 
da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações.

- DO PRAZO CONTRATUAL
5.1.  A execução do presente instrumento contratual 

CONTRATADA terá exclusividade na prestação dos serviços, pelo período de 60 
(sessenta) meses; 

 

– DA GESTÃO DOS SERVIÇOS
6.1.  A CONTRATADA nomeia como seu preposto(

ocupante do cargo/função:_____________, registrado sob nº ____________________, e a 
CONTRATANTE indica para as funções de  preposto(a) o(a) 
Sr.(a)________________________, ocupante do cargo/função: _________________, 
registrado sob nº _______________. 

 

-
7.1. Nos termos do artigo 86 da Lei 

percentual de 0,5% (meio por cento) 
mora, por dia de atraso injustificado
limite de 10% (dez por cento) 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

unicípio determinará a data dos créditos disponibilizando os recursos 
financeiros com antecedência mínima de 01 (um) dia da seguinte maneira: 

1 = Data para ser repassado o arquivo; 
= Data da entrega dos recursos pelo município para a instituição financeira 

D + 1 = Data do crédito na conta do servidor disponível para saque. O processamento 
do crédito deverá ser feito a contar da 24ª (vigésima quarta) hora do dia D 0. 

mide salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial) esta definida 

1.000,00 278 servidores 
1.500,00 249 servidores 
2.000,00 189 servidores 
2.500,00 074 servidores 

  208 servidores 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pela exploração dos serviços, objeto do presente instrumento contrat
 CONTRATANTE o montante de R$ __________ (reais).

O valor acima especificado deverá ser recolhido aos cofres públicos do município no 
) dias após a assinatura do presente instrumento contrat

exploração de serviços, em 01 (uma) única parcela, na Conta nº _________, 
____. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

A VINCULAÇÃO AO EDITAL: 
CONTRATADA encontram-se vinculadas ao edital de l

na modalidade Pregão Presencial nº ___/12, conforme o disposto nos artigos 3º e 41 
da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DO PRAZO CONTRATUAL 
instrumento contratual terá inicio no dia 22/01/2013 

terá exclusividade na prestação dos serviços, pelo período de 60 

CLÁUSULA SEXTA 
DA GESTÃO DOS SERVIÇOS: 

nomeia como seu preposto(a) o(a) Sr.(a) ___________________, 
ocupante do cargo/função:_____________, registrado sob nº ____________________, e a 

indica para as funções de  preposto(a) o(a) 
Sr.(a)________________________, ocupante do cargo/função: _________________, 

istrado sob nº _______________.  

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DAS PENALIDADES: 

86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

atraso injustificado no cumprimento do objeto deste pregão, até o 
10% (dez por cento) do valor empenhado. 

 

unicípio determinará a data dos créditos disponibilizando os recursos 

= Data da entrega dos recursos pelo município para a instituição financeira 

D + 1 = Data do crédito na conta do servidor disponível para saque. O processamento 
 

mide salarial (valor e quantidade de funcionários por faixa salarial) esta definida 

contratual, a 
(reais). 
unicípio no 

contratual de 
onta nº _________,                   

licitação, 
/12, conforme o disposto nos artigos 3º e 41 

no dia 22/01/2013 e a 
terá exclusividade na prestação dos serviços, pelo período de 60 

a) o(a) Sr.(a) ___________________, 
ocupante do cargo/função:_____________, registrado sob nº ____________________, e a 

indica para as funções de  preposto(a) o(a) 
Sr.(a)________________________, ocupante do cargo/função: _________________, 

, fica estipulado o 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

do objeto deste pregão, até o 
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7.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a 
penalidades nos termos do art

7.2.1. Advertência; 
7.2.2. Multa de 10% (dez por cento
7.2.3. Suspensão temporária de participar de licitação e 

Administração por prazo não superior a 
7.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o

instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contratual e das demais cominaçõe

7.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em
por escrito e no prazo máximo de 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da

7.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devi
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente.

7.6. Se a instituição bancária der causa à inexecução total do contrato, entendendo como 
tal, dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar multa de valor 
equivalente a 10% (dez por cento) do total contratado.

7.7. As multas não têm caráter compensatório e o seu paga
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

7.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,
franqueada vistas ao processo.

 

- DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. Sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula 

contratual poderá ser rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada 
qualquer das hipóteses previstas nos artigos 78, 79,
8.666/93 com suas posteriores alterações

8.2. Também o instrumento contratual 
extintas as fontes utilizadas no acompanhamento dos preços contra
fonte, cuja terminologia mais se aproximar do produto licitado, for considerada 
inviável por quaisquer das partes.

8.2.1. A rescisão contratual pelo motivo aqui exposto não gerará, a quaisquer das partes, 
direitos a indenizações ou compensa

8.3. O instrumento contratual 
CONTRATADA com a Fazenda Municipal.

8.4. Em caso de rescisão, fica assegurado a 
CONTRATADA a continuidade dos serviços, pelo período de até 60 (sessenta) dias, a 
fim de evitar a interrupção da prestação dos serviços.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 

termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada: 

10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual, 
uspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
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 instrumento contrat

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 

, sem prejuízo das multas previstas em edital e no instrumento 
demais cominações legais. 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 

circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 

pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 

caso, cobrado judicialmente. 
der causa à inexecução total do contrato, entendendo como 

tal, dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar multa de valor 
equivalente a 10% (dez por cento) do total contratado. 
As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo
franqueada vistas ao processo. 

CLÁUSULA OITAVA 
DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Oitava deste termo, o instrumento 
poderá ser rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada 

das hipóteses previstas nos artigos 78, 79, 80 e 81 da Lei Federal 
com suas posteriores alterações. 

instrumento contratual será considerado extinto no caso de serem 
extintas as fontes utilizadas no acompanhamento dos preços contratados, e, outra 
fonte, cuja terminologia mais se aproximar do produto licitado, for considerada 
inviável por quaisquer das partes. 

rescisão contratual pelo motivo aqui exposto não gerará, a quaisquer das partes, 
direitos a indenizações ou compensações, não importando o título. 

instrumento contratual se extinguirá ainda em caso de inadimplência da 
com a Fazenda Municipal. 

Em caso de rescisão, fica assegurado a CONTRATANTE o direito de exigir da 
a continuidade dos serviços, pelo período de até 60 (sessenta) dias, a 

fim de evitar a interrupção da prestação dos serviços. 

 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
sujeita às seguintes 

impedimento de contratar com a 

eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
retardamento da execução de seu objeto, não 

contratual, 
impedida de licitar e 

prazo de até 05 
instrumento 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 

fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
da data em que for oficiada a 

As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
damente credenciada pelo município no 

(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 

der causa à inexecução total do contrato, entendendo como 
tal, dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá pagar multa de valor 

mento não eximirá a 
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
sendo-lhe 

instrumento 
poderá ser rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada 

Federal nº 

será considerado extinto no caso de serem 
tados, e, outra 

fonte, cuja terminologia mais se aproximar do produto licitado, for considerada 

rescisão contratual pelo motivo aqui exposto não gerará, a quaisquer das partes, 

se extinguirá ainda em caso de inadimplência da 

o direito de exigir da 
a continuidade dos serviços, pelo período de até 60 (sessenta) dias, a 
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8.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão 
administrativa prevista no art
alterações. 

9.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o 
publicação de resumo deste 
de grande circulação no município.

 

- DOS ANEXOS AO CONTRATO
10.1 -. Fazem parte integrante deste 
Anexo I  Edital do Pregão Presencial nº 
Anexo II  Planilha Proposta; 
Anexo III  Termo de Ciência e Notificação
 

CLAUSULA DÉCIMA 

11.1. 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 

 
 

Conchal, ___ /___ / ___.
 
 
 
 
 
CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
        DIRETOR JURIDICO  
          OAB nº 214.483 
 
 

EMPRESA CONTRATADA

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
1 - _____________________________ 
         ANDRÉ LUIZ DE ABREU                                                          ALEX CORDEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores 

 
CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal 

unicípio. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS ANEXOS AO CONTRATO 

. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
Edital do Pregão Presencial nº 06/12; 

Termo de Ciência e Notificação. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
- DO FORO 

Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
Vara Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
rância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 

costume, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 atualizada. 

Conchal, ___ /___ / ___. 

                     ORLANDO CALEFFI JUNIOR     
                          PREFEITO MUNICIPAL

 
 

EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ nº 

 

                                  2 - _______________________                                                                                                      
ANDRÉ LUIZ DE ABREU                                                          ALEX CORDEIRO

 

 

reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão 
posteriores 

providenciará a 
ontrato na imprensa oficial ou em Jornal 

Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
Vara Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
rância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 

ORLANDO CALEFFI JUNIOR      
PREFEITO MUNICIPAL 

_______________________                                                                                                      
ANDRÉ LUIZ DE ABREU                                                          ALEX CORDEIRO 
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LOCAL DA INSTALAÇÃO DO PAE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO IX 
 
 
 

LOCAL DA INSTALAÇÃO DO PAE – Posto de Atendimento Bancário Eletrônico
 
 

REGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.189/12 

 

Eletrônico 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
 
 
ESTADO DE SÃO PAULO  
Órgão: Prefeitura do Município de Conchal. 
Contrato n° ___/12. 
Objeto: contratação de instituição bancária, visando obter a proposta mais vantajosa para 

conceder a exploração com exclusividade da folha de pagamento dos servidores 
públicos ativos do município de Conchal SP

 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectiva
cientes do seu encaminhamento ao 
instrução e julgamento, damo-nos por 
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
 

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

 

Conchal (SP), ___ de ________ de 2012.

 

 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
Sr. Orlando Caleffi Junior 
Contratante 
 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 
Sr. _________________ 
Contratada 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

Órgão: Prefeitura do Município de Conchal.  

ontratação de instituição bancária, visando obter a proposta mais vantajosa para 
conceder a exploração com exclusividade da folha de pagamento dos servidores 
públicos ativos do município de Conchal SP. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 

nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

de 2012. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

 

ontratação de instituição bancária, visando obter a proposta mais vantajosa para 
conceder a exploração com exclusividade da folha de pagamento dos servidores 

mente, do Termo acima identificado, e, 
, para fins de 

para acompanhar todos 
publicação e, se for o caso e de 

nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

de janeiro de 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE

 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________________ 

CNPJ n°: ____________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________
e-mail:________________________________________________

CIDADE: ____________________ - ESTADO: ______ 

PESSOA PARA CONTATO: _____________________________________________

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

 

Local: ___________, ___ 

____________________________

 
Senhor Licitante,  
 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA 
CONCHAL e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 
edital e remeter ao Departamento de L
 

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
 
 
 
 

Nº 5.189/12  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 

 

________________________________________________________ 

°: _____________________________________________. 
ENDEREÇO: _________________________________________.  

:________________________________________________.  

ESTADO: ______ - FONE: (----) __________ FAX: (----)__________

PESSOA PARA CONTATO: ______________________________________________________________.

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

 

: ___________, ___ de ________ de 2012.  

 

 

 

____________________________ 
ASSINATURA 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 

ao Departamento de Licitação e Contratos, pelo tel./fax: (19) 3866-8614

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

 

RNET 

 

________________________________________________________ . 

)__________. 

_________________.  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

DO MUNICÍPIO DE 
e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 

8614. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
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