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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.338/22 

(ATA REGISTRO DE PREÇOS) 
 
 

DATA DA SESSÃO:   01/03/23 às 08:30 (horário de Brasília) 

CADASTRO E PROPOSTA INICIAIS ATÉ:  01/03/23 às 08:00 (horário de Brasília). 

TEMPO DE DISPUTA:    00:10 (dez minutos) art. 32 do Decreto Federal n° 10.024/19.  

LOCAL:      www.bnc.org.br  

MAIORES INFORMAÇÕES:  Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco 
Ferreira Alves, nº 364, Centro em Conchal SP (Sala de 
Licitações - Fone: 3866-8600.  

 
1. PREÂMBULO: 
1.1. A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro, Conchal SP, através 

do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON (art. 14 do Decreto Federal n° 10.024/19) torna 
público, que o Pregoeiro, (art. 16 do Decreto Federal n° 10.024/19) nomeado  através do DECRETO MUNICIPAL Nº 
4.708 de 03 de janeiro de 2023, que estará reunido com sua Equipe de Apoio, para receber e julgar proposta e 
documentação da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo “MENOR PREÇO UNITÁRIO”                    
(art. 7° do Decreto Federal n° 10.024/19), o qual será processado e julgado na conformidade com as Leis e 
Decretos, a saber:  

1.1.1. Decreto Municipal n° 4.708/23; 
1.1.2. Lei Federal nº 8.666/93; 
1.1.3. Lei Federal nº 10.520/02; 
1.1.4. Decreto Federal n° 10.024/19; 
1.1.5. Decreto Federal nº 7.892/13;  
1.1.6. Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14. 
1.2. O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e 
aos que lhes são correlatos. 

1.3. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

1.4. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados nos seguintes meios, a saber: 
1.4.1. Site da Prefeitura do Município de Conchal - www.conchal.sp.gov.br; 
1.4.3. Por solicitação através dos e-mails, a saber:  
1.4.3.1. contratos@conchal.sp.gov.br; 
1.4.3.2. pregao@conchal.sp.gov.br;  
1.4.3.3. edital@conchal.sp.gov.br; 
1.4.3.4. licitacao@conchal.sp.gov.br.  
1.4.4. BNC – Bolsa Nacional de Compras, sito na Rua Monteiro Lobato, 106 – Jardim Carvalho em Ponta Grossa PR 

CEP 84015-480, Fone: (42) 3026-4550, site: www.bnc.org.br, (art. 21, §2° do Decreto Federal n° 10.024/19). 
1.5. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao 

procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 
 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CONCHAL/SP (AMPLA PARTICIPAÇÃO/COTA 
RESERVADA), para suprir/atender a necessidade do município. As especificações mínimas detalhadas do objeto 
deste edital constam no Termo de Referência, ANEXO VI qual faz parte integrante deste edital. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1. PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS QUE EXPLOREM RAMO DE ATIVIDADE 

COMPATÍVEL COM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO INCLUSIVE QUANTO A SUA DOCUMENTAÇÃO, NOS 
SEGUINTES TERMOS: 

a)  Para o LOTE (Cota Principal), os interessados que atendam aos requisitos do Edital.  

https://www.horariodebrasilia.org/
https://www.horariodebrasilia.org/
http://www.bnc.org.br/
https://goo.gl/maps/c49HsSU8Uzyir54Y7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm
http://www.conchal.sp.gov.br/
mailto:preg�o@conchal.sp.gov.br
mailto:pregao@conchal.sp.gov.br
mailto:edital@conchal.sp.gov.br
mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.bnc.org.br/
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b)  Para o LOTE (Cota Reservada), somente às empresas enquadradas como Microempresa - ME, Empresa de 

Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor Individual - MEI, nos termos do art. 3º e 18º-E, ambos da                     
Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14, sem prejuízo de sua participação no lote 
principal.  

3.2  NO CASO DE NÃO COMPARECEREM MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI PARA OS ITENS DE COTA RESERVADA OU, AINDA, NA 
OCORRÊNCIA DE UMA 01 DAS CAUSAS DE AFASTAMENTO DO BENEFICIO DO ART. 48¹, POR FORÇA DO 
QUE DISPÕE O ART. 49², AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 
N° 147/14, TAIS ITENS PODERÃO, A CRITÉRIO DO PREGOEIRO, SER ABERTOS À DISPUTA PARA TODOS 
OS LICITANTES PRESENTES NA SESSÃO PÚBLICA.  

3.3. Qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta 
licitação e que satisfaça todas as exigências deste edital. 

3.4. As empresas que apresentarem toda documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a plataforma do 
BNC – Bolsa Nacional de Compras –  conforme art. 9 e 19 do Decreto Federal n° 10.024/19. 

3.3. A participação da empresa licitante neste certame implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
3.4.  NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO AS EMPRESAS:  

a)  Estrangeiras que não funcionem no país;  
b)  Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
c)  Que se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação;  
d)  Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública e não reabilitadas, observando-se a 

sumula 51 do TCESP;  
e)  Com suspensão temporária para licitar ou impedidas de contratar, nos termos do art. 87, Inciso III da Lei Federal 

nº 8.666/93;  
f)  Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 7º da Lei Federal n° 10.520/02;  
g)  Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10º da Lei Federal 9.605/98. 
h) Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Conchal.  
   

4. DO CADASTRAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO (art. 5° do Decreto Federal n° 10.024/19): 
4.1. BNC – Bolsa Nacional de Compras, sito na Rua Monteiro Lobato, 106 – Jardim Carvalho em Ponta Grossa PR CEP 

84015-480, Fone: (42) 3026-4550, site: www.bnc.org.br, (art. 21, §2° do Decreto Federal n° 10.024/19 
4.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança 

– criptografia e autenticação – em todas as suas fases através da plataforma do Pregão Eletrônico (Licitações) da 
BNC – Bolsa Nacional de Compras.  

 
 

¹Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 
no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 147, de 2014)   
Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão 
mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.” (NR) 
²Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014)  
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo 
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)  
II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)  
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)  
§ 1  (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)  
§ 2 Na hipótese do inciso II do  deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração caput pública poderão ser destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 
§ 3 Os benefícios referidos no deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para caput as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
³Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:  
I - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito); 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;  
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 excetuando-se as dispensas tratadas pelos 
incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se 
o disposto no inciso I do art. 48. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.bnc.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art47.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art47.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art47.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art47.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
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4.3. A empresa licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o 

credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura 
da proposta (vide item 8 e 10) e upload dos documentos de habilitação (vide item 11), atentando também para a 
data e horário para início da disputa. 

4.4. Os trabalhos serão conduzidos por funcionários do Município, denominado Pregoeiro, (art. 16 do Decreto Federal n° 
10.024/19), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” 
constante da página eletrônica da BNC – Bolsa Nacional de Compras.  

4.5. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo das empresas licitantes do certame, que pagarão 
as despesas do provedor do sistema eletrônico, o valor por ele escolhido, a título de taxa pela utilização dos 
recursos de tecnologia da informação. 
 

5. DO ACESSO PARA PARTICIPAÇÃO (art. 9 e 27, § 1° do Decreto Federal n° 10.024/19): 

5.1. A participação no certame a partir do horário previsto no edital dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequentemente encaminhamento da proposta de preços, por meio 
do sistema eletrônico no sítio www.bnc.org.br opção “LOGIN” opção “LICITAÇÃO PÚBLICA” “SALA DE 
NEGOCIAÇÃO”. 

5.2. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BNC – Bolsa Nacional de Compras, informados 
no site www.bnc.org.br, de segunda a sexta-feira, das 8h00m às 16h00m horas (horário de Brasília). 

 
6. CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO SISTEMA LICITAÇÕES (Art. 9 e 19 do Decreto Federal n° 10.024/19): 
6.1. O licitante deverá estar credenciado, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para apresentação 

da proposta e início do pregão. 
6.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear por meio do instrumento de mandato,     

com firma reconhecida, operador devidamente credenciado, atribuindo poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br; 

6.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará através de seu representante designado, o qual deverá 
manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital; 

6.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 
preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa; 

6.4. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave de acesso poderão ser iniciados diretamente no site 
de licitações, no endereço eletrônico www.bnc.org.br. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no 
sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento disponível no endereço eletrônico 
www.bnc.org.br. 

6.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do BNC – Bolsa Nacional de Compras. 

6.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo o BNC – Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

6.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 

 
7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME (Art. 17 e 18 do Decreto Federal n° 10.024/19): 
7.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 
a) conduzir a sessão pública; 
b) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de 

poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; 
c) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; 
d) coordenar a sessão pública e o envio de lances; 
e) verificar e julgar as condições de habilitação; 
f) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua 

validade jurídica; 
g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua 

decisão; 
h) indicar o vencedor do certame; 
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso (art. 13, V do Decreto Federal n° 10.024/19); 
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
https://www.horariodebrasilia.org/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
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k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação (art. 13, VI 

do Decreto Federal n° 10.024/19). 
l) solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de 

subsidiar sua decisão, e 
m) a equipe de apoio auxiliará o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 

7.2. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio estarão de prontidão aos interessados no horário das 09h00m às 16h00m, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativos para maiores informações. 

 

8. DA PROPOSTA ELETRÔNICA, FICHA TECNICA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (art. 26 Decreto Federal 

n° 10.024/19):  

8.1. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO:  

8.1.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até a data e horário definidos no preâmbulo do 
edital. 

8.1.2. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico declara o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. Não admitindo alegações ou falta de conhecimento sob penas das 
sanções previstas no item 22 deste edital.  

8.1.3. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informada a descrição da prestação de 
serviço. A não inserção implicará na desclassificação do item da empresa licitante, face à ausência de informação 
suficiente para classificação da proposta. 

8.1.4. A proposta deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO VI – Termo de Referência; 

8.1.5. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública. (art. 48, §3° do 
Decreto Federal n° 10.024/19). 

8.1.6. Serão aceitas até 02 (duas) casas decimais no preço unitário/total de cada item ofertado. 
8.1.7. A empresa licitante (art. 26, § 6º e § 7° do Decreto Federal n° 10.024/19), poderá retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. E na etapa de 
apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das 
propostas, o que ocorrerá somente após a abertura da sessão pública. 

8.1.8. Caberá a empresa licitante em acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 19, IV do Decreto Federal n° 10.024/19); 

8.1.9. A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras seus atos praticados na sessão. 

8.1.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública (art. 
30, § 2º do Decreto Federal n° 10.024/19). 
 

9. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E ENVIO DOS LANCES (art. 27 a 39 do Decreto Federal n° 10.024/19): 
9.1. SESSÃO PÚBLICA:  
9.1.9. A partir do horário previsto no preâmbulo do edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
9.1.10. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 

fase de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 

9.1.11. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

9.1.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

9.1.13. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

9.1.14. A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esta etapa, a duração da 
etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, por mais 2 (dois) minutos, visando à continuidade 
da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 2 (dois) minutos, o sistema prorrogará 
automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e assim sucessivamente, até que não sejam registrados quaisquer 
lances. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, 
automaticamente, quando finalizado o 2° (segundo) minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance 
que ensejar prorrogação. 

9.1.15. Devido a imprevisão de tempo extra, as empresas licitantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser 
ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. 

9.1.16. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
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9.1.17. Se a proposta, ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a empresa licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja 
obtido preço melhor (art. 43, §4° do Decreto Federal n° 10.024/19). 

9.1.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor 
estimado para a possível contratação. 
 

9.2. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
9.2.1. Para julgamento será adotado o critério de “MENOR PREÇO UNITÁRIO” - “MODO ABERTO”, observado o prazo 

para fornecimento/execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 
demais condições definidas neste Edital. 

9.2.2. O Pregoeiro desclassificará aquelas propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital, do qual será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os 
participantes. 

9.2.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, com 
redução mínima acima de R$ 0,01 (um centavo). 

9.2.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.  
9.2.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação                
(art. 43, § 4° do Decreto Federal n° 10.024/19). Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.2.6. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta (art. 43,          
§ 2º do Decreto Federal n° 10.024/19), os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no 
prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto (art. 38          
§ 2º  do Decreto Federal n° 10.024/19). 

9.2.7. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em 
ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o 
disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública 
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e a ocorrência será 
registrada em ata (art. 47 do Decreto Federal n° 10.024/19).  

9.2.8. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será 
exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, (art. 41 § 7º Decreto 
Federal n° 10.024/19).  

9.2.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances (art. 26 
§ 8º do Decreto Federal n° 10.024/19). 

9.2.10. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
no edital e já apresentados (art. 26 § 9º do Decreto Federal n° 10.024/19), serão encaminhados pela empresa 
licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata do art. 38             
§ 2º Decreto Federal n° 10.024/19.  

9.2.11. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º do Decreto 
Federal n° 10.024/19, o Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do (art. 7º do Decreto Federal                     
n° 10.024/19) mediante justificativa conforme art. 32 § 3º do Decreto Federal n° 10.024/19. 

9.2.12. Ao final da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes. 

 
9.3. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 
9.3.1. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o certame será adjudicado ao autor da proposta ou 

lance de menor preço. Porém, nas hipóteses de desempate e preferência de contratação, devem ser seguidas as 
disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14, conforme  
art. 36, 37 e parágrafo único do Decreto Federal n° 10.024/19 e ou seguida à aplicação do critério estabelecido no  
§ 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 

 
9.4. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
file:\\pmc01dc01\depto\licitacao\DOCS%20-%202019\Preg�o\Lei%20Complementar%20147\14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72
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9.4.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública (art. 38 do Decreto Federal n° 10.024/19), o Pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta a empresa licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta fiel ao edital, a saber: 

9.4.2. A negociação será realizada via sistema e podendo as demais empresas licitantes acompanhar. 
9.4.3. A empresa licitante será intimada em até 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro pelos e-mails: 

licitacao@conchal.sp.gov.br e contratos@conchal.sp.gov.br o envio da proposta adequada ao último lance ofertado 
após a negociação e havendo necessidade os documentos complementares. 

9.4.4. O Pregoeiro anunciará a licitante detentora do menor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública, e ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 

9.4.5. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor conforme 
dispõe o art. 43, § 8° do Decreto Federal n° 10.024/19.  

9.4.6. Encerrada a etapa de negociação (art. 39 do Decreto Federal n° 10.024/19) o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º, § 9º do art. 26 do Decreto 
Federal n° 10.024/19 e verificará a habilitação do licitante conforme disposições estabelecidas deste edital. 
  

9.5. DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES:  
9.5.1. Caso haja desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 
atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

9.5.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá 
reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes, via Chat do sistema eletrônico, 
onde será designado dia e hora para continuidade da sessão. 
 

9.6. SUSPENSÃO DA SESSÃO: 
9.6.1. Caso haja a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de itens o Pregoeiro designará 

novo dia e horário para a continuidade da presente sessão pública. 

 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO: 

10.1. A empresa vencedora deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, da seguinte forma, a saber:  
10.1.1. Razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente 

irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), para 
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva; 

10.1.2. A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou digitada em 01 (uma) via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas, constando valor global anual, mensal e unitário, além do valor para implantação, 
conversão e treinamento de pessoal, expressos em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos 
arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais folhas pelo representante da licitante, especificando o 
objeto de forma clara e inequívoca, atendendo as especificações mínimas constantes do (ANEXO VII). 

10.1.3. Declaração impressa na proposta que nos preços propostos deverão estar inclusos além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas 
ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária e entre outros, conforme Súmula 10 TCE;  

10.1.4. Declaração impressa na proposta de que o item ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de 
Referência (ANEXO VI) deste Edital; 

10.1.5. Indicação de marca/modelo e ou procedência (no que for aplicável) do item ofertado;  
10.1.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias conforme art. 48, §3° do Decreto Federal n° 

10.024/19;  
10.1.7. Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas 

comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer 
natureza.  

10.1.8. Conter prazo de entrega/execução do objeto licitado. Não havendo indicação expressa, será considerado como 
prazo de entrega, aquele constante no (ANEXO VII). 

10.1.9. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme item 20 deste edital. 
10.1.10. Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, nacionalidade, cargo/função, 

estado civil, data de nascimento, número do telefone pessoal, endereço eletrônico pessoal e institucional (e-mail) e 
endereço residencial completo do responsável pela assinatura do instrumento contratual. 

10.1.11. Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para efeito de pagamento do objeto 
licitado e contratado. 

mailto:pregao@conchal.sp.gov.br
mailto:contratos@conchal.sp.gov.br
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sumulas
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10.1.12. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica 

prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, 
será considerado o primeiro. 

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

10.1.14. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório. 
10.1.15. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou 

qualquer outra condição não prevista neste edital. 
10.1.16. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão a todas 

as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 
legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 

10.1.17. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até 
sua entrega no local fixado neste Edital; 

10.1.18. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do objeto licitado 
conforme disposto neste item. 

10.1.19. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (art. 40 do Decreto Federal n° 10.024/19): 

11.1. HABILITAÇÃO JURIDICA (art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93): 
11.1.1. Cédula de identidade do responsável legal/representante. (RG ou outro documento de identificação com foto 

reconhecido pelos órgãos competentes). 
11.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
11.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
11.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
11.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

11.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
11.2.1. Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

 
11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
11.3.1.  Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
11.3.2. Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão apresentar, o Plano de 

Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os 
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP, a saber: 

a) SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas 
que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de 
habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico financeira estabelecidos no edital”. 

b) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por 
certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente. 

 
11.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
11.4.1.  Prova de inscrição no CNPJ da empresa – Cartão CNPJ; 
11.4.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria- Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados.  

11.4.2.1. A certidão a que se refere ao item 11.4.2. não obsta a emissão de certidão com finalidade determinada, 
quando exigida por Lei, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União.  

11.4.2.2. As certidões de prova de regularidade fiscal emitidas nos termos do Decreto nº 8.302, de 04 de setembro de 
2014; e da Portaria Conjunta (Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - 
PGFN) nº 1.821/2014 têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante.  

11.4.2.3. A Prova de regularidade dos tributos federais e do INSS (certidões individuais), se emitidas antes do dia 
03/11/2014, mas dentro dos períodos de vigência nelas indicados, serão aceitas.  

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8302.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8302.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8302.htm#art1
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=57395
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=57395
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11.4.3.  Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de 

Negativa de Tributos Estaduais INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA), do domicílio ou sede do licitante; 
11.4.4. Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de 

Negativa de Tributos Municipais INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA), do domicílio ou sede do licitante; 
11.4.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da 

CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
11.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa, 

em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1.470/2011. 
 

11.5.  DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS: 

a)  As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.  

b)  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

c)  A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea “b” deste item, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

d)  Ocorrendo à hipótese contida na alínea “c” deste item, será procedida a convocação dos licitantes para, em sessão 
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, devendo o pregoeiro examinar as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 

11.6. DECLARAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO: 
11.6.1. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação. (ANEXO I). 

11.6.2. No caso de licitante MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, deverá ser apresentada, visando o exercício dos direitos previstos na Lei Complementar nº 
123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14, o (ANEXO II). 

11.6.3. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão, 
ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 
cumprimento integral das obrigações desta licitação (ANEXO III). 

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

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

11.7. DEMAIS INFORMAÇÕES: 
11.7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as 

expedidas até 90 (noventa) dias, imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
11.7.2. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, matriz todos os documentos 

deverão ser da matriz, se de alguma filial, todos os documentos da mesma filial, com exceção dos documentos que 
são válidos para a matriz e todas as filiais. 

11.7.3. Os documentos apresentados sem autenticação e que não possam ser consultados na internet através de sites 
oficiais serão considerados inválidos. 

11.7.4. Obrigatoriamente a empresa licitante deverá anexar toda a documentação na integra em original e ou cópia 
autenticas conforme o item 11.8. na plataforma do www.bnc.org.br, preferencialmente titulados para fácil 
identificação. 

 
11.8. DA FORMA DE ENVIO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA READEQUADA: 
11.8.1. Os documentos inseridos na plataforma eletrônica relativos à habilitação sem assinatura digital e autenticação 

digital da empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas em cartório 
competente no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, improrrogável, contados da data da sessão pública virtual, 
juntamente com a proposta de preços atualizada, no seguinte endereço, a saber:  

11.8.1.1. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL – Departamento de Licitação e Contratos, localizado na Rua 
Francisco Ferreira Alves, n° 364 – Centro em Conchal SP CEP: 13835-000. 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm
http://www.tst.jus.br/916
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp147.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm
http://www.bnc.org.br/
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11.8.2. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo de até 03 (três) dias úteis acarretará 

nas sanções previstas no item 22 deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa licitante classificada em  
2° (segundo) lugar ou até mesmo os lances subsequentes sucessivamente até a aceitação do lance. 

11.8.3. A documentação para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será 
devolvida ao proponente. 

 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS (art. 44 do Decreto Federal n° 10.024/19): 
12.1. Ao final da sessão, depois de declarado vencedor qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 

pública, manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, em campo obrigatório do sistema com registro 
em ata da síntese das suas razões em até 03 (três) dias úteis. 

12.2. As demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual numero de dias, que começarão a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses. 

12.3. A interposição de recurso e contra razoes deverão ser inseridos tempestivo diretamente na Plataforma BNC – Bolsa 
Nacional de Compras - site: www.bnc.org.br. 

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
12.4.1. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
12.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo. 
12.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.7. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes representadas sobre 

sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos 
antes do término da sessão. 
 

13. DA AUTENTICAÇAO DOS DOCUMENTOS: 
13.1. Os documentos que se fizerem necessários à apresentação de cópia serão aceitos nas seguintes hipóteses: 
13.1.1. Cópia autenticada em cartório competente; 
13.1.2. Cópia com autenticação digital (via impressa) com a Declaração de Serviço de Autenticação Digital; 
13.1.3. Autenticação feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da Prefeitura Municipal, podendo ser 

efetuada em horário expediente, no prédio sede, situada na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em 
Conchal SP. 

13.1.4. Em hipótese alguma serão aceitos documentos autenticados de maneira diversa ao supracitado. 
 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (Art. 45 e 46 do Decreto Federal n° 10.024/19): 
14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

e homologará o procedimento licitatório (art. 13 V a VI do Decreto Federal n° 10.024/19). 
14.2. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à 

autoridade superior e propor a homologação (art. 17 IX do Decreto Federal n° 10.024/19). 
14.3. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município de Conchal, firmará a Ata com o 

Proponente Vencedor visando à execução do objeto desta licitação nos termos do ANEXO VIII – Minuta do contrato. 
 

14. DO REGISTRO DE PREÇOS (Decreto Federal n° 7.892/13): 

14.1.  O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e/ou aquisição para contratações futuras da Administração Pública. 

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

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

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

14.5. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Conchal. 
14.6. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

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

14.7.  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Gerenciador, por intermédio da Ata 
Registro Preços. 

http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
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14.8. As obrigações decorrentes deste certame, a serem firmadas entre a Prefeitura e a Adjudicada, serão formalizadas 

através de Ata Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na 
legislação vigente e na proposta da Adjudicada. 

 
15. ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (art. 48 do Decreto Federal n° 10.024/19): 
15.1. Após a Homologação o Adjudicado será convocado formalmente para comparecer na Prefeitura do Município de 

Conchal para assinatura da Ata de Registro de Preços documento vinculativo obrigacional, com características de 
compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais 
classificados, obedecendo à ordem de classificação e os preços propostos no prazo de até 03 (três) dias úteis. Esse 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura, sob pena de decair o direito de contratação. 

15.2.  No ato da assinatura da ata de registro de preços, a Adjudicada se compromete a manter nas condições de 
habilitação consignadas neste edital durante toda a vigência conforme art. 48, § 1° do Decreto Federal n° 
10.024/19.  

15.3. A recusar a assinar a ata de registro de preços conforme art. 48, § 2° do Decreto Federal n° 10.024/19, outra 
empresa licitante poderá ser convocada, respeitando a ordem subsequente de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita 
a negociação, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49 do 
Decreto Federal n° 10.024/19.  

15.4. No ato da assinatura da Ata, adjudicada deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em 
cartório, que habilite o seu representante a assinar a Ata em nome da empresa. 
 

16.  DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93): 
16.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
16.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de 

fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 

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

16.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 

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

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 
16.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 
16.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  
16.5. A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de 

habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
16.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS (art. 20 do Decreto Federal n° 7.892/13 ): 
17.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
17.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
17.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 
17.1.3. presentes razões de interesse público. 
17.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados a contraditória e ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
17.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado. 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
18.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, são obrigações da empresa 

licitante: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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a) Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
b) Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer 

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

c) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro Preços objeto da presente 
licitação; 

d) Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, encarregada de acompanhar a 
entrega/prestação de serviço prestando esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, 
inclusive na entrega anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

e) Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a repor/reparar aquele que 
apresentar defeito, for entregue e ou prestado em desacordo com apresentado na proposta. 

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

a) Notificar, formal e tempestivamente, a empresa licitante sobre as irregularidades observadas no cumprimento 
desta Ata Registro Preços. 

b) Notificar a empresa licitante por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de 
sua responsabilidade; 

c) Aplicar as sanções nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada pertinentes, em caso de inadimplemento. 
d) Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência da Ata Registro Preços se reserva no direito de 

fazer análises e ou esclarecimento, para comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir a 
qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

 
19. DO PAGAMENTO: 
19.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado pelo município em até 30 (trinta) dias, 

contados da data da entrega, execução e ou mensalmente para prestação de serviços, na forma de Boleto ou 
Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das respectivas Notas 
Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo acompanhamento da Ata Registro de Preços. 

19.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua 
reapresentação. 

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

19.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa licitante, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, 
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

19.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma hipótese. 
 
20.  DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
20.1.  Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, salvo na condição do item 17 deste edital. 
 
21. DAS PENALIDADES (art. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93): 
21.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) 

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

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

a) advertência; 
b)  multa de 10% (dez por cento) do valor do pactuado; 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 02 (dois) anos e, 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
21.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata Registro de Preços, 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 certame, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

21.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio 
da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


 

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

Telefone (19) 3866-8600 e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  Página 12 de 42 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 
formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena. 

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

 

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO (art. 23 do Decreto Federal n° 10.024/19): 

22.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do 
pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, podendo este ser formalizado por meio de requerimento dirigidas ao Pregoeiro 
devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos poderes. 

22.2. Somente serão aceitos pedidos previsto na forma da Lei, as quais deverão ser inseridos tempestivamente na 
 plataforma BNC – Bolsa Nacional de Compras. 

22.3. O pedido de esclarecimento será respondido no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do 
pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, conforme 
art. 23, § 1° do Decreto Federal n° 10.024/19. 

22.4. De acordo com o art. 23, § 2º do Decreto Federal n° 10.024/19 as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 
divulgadas no sistema da BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS e vincularão os participantes e a 
administração. 

 
23. IMPUGNAÇÃO (art. 24 do Decreto Federal n° 10.024/19):  
23.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
23.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento 
da impugnação (art. 24 § 1º do Decreto Federal n° 10.024/19). 

23.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos 
autos do processo de licitação (art. 24 § 2º do Decreto Federal n° 10.024/19) 

23.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame na forma do 
parágrafo (art. 24 § 1º do Decreto Federal n° 10.024/19).  

23.5. Somente serão aceitos pedidos previsto na forma da Lei, as quais deverão ser protocolizadas junto ao                 
Setor de Protocolo, sito na Rua Francisco ferreira Alves, n° 364 Centro em Conchal – SP CEP: 13835-000 e ou na 
plataforma da BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS de segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto 
facultativo das 09:00 às 16:00 horas.  

23.6.  Decairá do direito de impugnar aquele que venha a apontar, fora do prazo legal definido, as falhas ou irregularidades 
que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de impugnação. 

23.7. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, 
por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
24.1. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação será de no mínimo de 08 (oito) 

dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital. 
24.2. O Pregoeiro franqueará aos interessados, desde a data da publicação até a data fixada da presente sessão pública, 

vista do processo na íntegra, na Sala de Licitações, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo, 
das 08:00 às 16:00 horas. 

24.3. Conforme art. 22 do Decreto Federal n° 10.024/19 as modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo 
instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será 
reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o 
tratamento isonômico aos licitantes. 

24.4. É facultado ao Exmo Prefeito municipal revogar o presente certame somente em razão do interesse público, por 
motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, cabendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado. 

24.5. As empresas licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato. 

24.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis 
na internet, após a homologação nos termos do art. 57 do Decreto Federal n° 10.024/19. 

24.7. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de 
controle interno e externo art. 58 do Decreto Federal n° 10.024/19. 

http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
https://goo.gl/maps/c49HsSU8Uzyir54Y7
http://www.bnc.org.br/
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24.8. A empresa licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da empresa licitante sob as sanções cabíveis.  

24.9. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

24.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

24.11. O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve 
ser acompanhado pelos participantes por meio do portal: www.bnc.org.br que veiculará avisos, convocações, 
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento, sendo ainda facultada a 
Administração a comunicação por qualquer meio que comprove o recebimento. 

24.12. Não cabe à BNC – Bolsa Nacional de Compras qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo 
fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação 
de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 

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

24.14. 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). 

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

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

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

24.18. Conforme art 43, § 3o da Lei Federal n° 8.666/93 é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

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

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

24.21. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente exclusivamente o Foro da 
Comarca de Conchal. 

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

24.23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro nos termos da legislação pertinente. 
24.25. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I  Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO II Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO III Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO IV Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO V Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VI Termo de referência.  
ANEXO VII  Modelo de proposta. 
ANEXO VIII Minuta Ata Registro de Preço 

 
Conchal, 10 de fevereiro de 2023 

 
 
 
 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal  

http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
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ANEXO I 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

 
 
 
_____________________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

_________________________ e Inscrição Estadual nº _____________, por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) 

_________________________________________________ portador(a) do RG n° ____________ e CPF n° 

____________________, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII 

do art. 4º da Lei nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins deste Pregão 

Eletrônico da Prefeitura Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2023. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OU MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

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

____________________________________ (denominação da pessoa jurídica), com CNPJ nº 

__________________________ e Inscrição Estadual nº ________________, é MEI, ME e ou EPP, nos termos do 

enquadramento previsto nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela 

Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico, realizado 

pela Prefeitura do Município de Conchal. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2023. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

 
 
 
_______________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° __________________ e 

Inscrição Estadual nº ________________, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) 

_______________________________ portador(a) do RG nº __________ e CPF n° _________________, DECLARA, por seu 

representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito 

recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das 

obrigações desta licitação. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2023. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

 
 
 
_____________________________________________, inscrita no CNPJ n° _______________________ e Inscrição 

Estadual nº ___________________, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) _________________________ 

portador(a) do RG n° ______________ e CPF n° ____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei Federal nº 8.666 atualizada, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

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

Local e data, _____ de _________ 2023. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

 
 
 
__________________________________________________________, nome da empresa (CNPJ) ___________________ e 

Inscrição Estadual nº ________________, com (endereço completo) à Rua/Avenida 

_____________________________________, DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2023. 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 
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ANEXO VI 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

 
 

1. OBJETO: 

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 

DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CONCHAL/SP. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Considerando a existência de 04 (quatro) Estações de Tratamento de Água, sendo 03 (três) no município sede e a 

outra no distrito de Tujuguaba, as quais abastecem com água potável e de maneira contínua toda a população, mais 

de 10.000 (Dez mil) ligações de Água. 

2.2 Considerando que o Departamento Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente é responsável por toda a 

distribuição de água no município, e que água potável é condição essencial de vida de todo ser humano e o acesso 

à água está intimamente relacionado ao direito fundamental do homem, sendo esta Municipalidade responsável por 

este serviço, prezando por sua qualidade e continuidade, este serviço se faz necessário; 

2.3 Considerando que fornecimento aqui descrito justifica-se pelos produtos químicos utilizados no tratamento da água, 

exercendo funções de coagulantes e auxiliar a coagulação, responsável pela sua clarificação, e sua desinfecção a 

fim de adequá-la aos padrões de potabilidade preconizados pela Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 do 

Ministério da Saúde; 

2.4 Considerando a necessidade URGENTE da utilização desses produtos que é indispensável no tratamento de água 

em que a falta do mesmo acarretará na paralisação do sistema de tratamento de água e, conseqüentemente, o não 

fornecimento de água para a população, prejudicando mais de 10.000 Dez mil famílias. 

2.5 Assim sendo solicito a abertura de processe licitatório para aquisição dos produtos químicos aqui descritos: 

2.6.  Entende-se no âmbito dos art. 47 e 48 da Lei Complementar n° 147/14, bem como o  entendimento do TCE SP - 47 
TC-025129.989.20-8/ 48 TC-025128.989.20-9/ 49 TC 025130.989.20-5, visando à promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 
inovação tecnológica, o tratamento diferenciado e simplificado as empresas enquadradas como MEI, ME e EPP, 
que será adotado os seguintes critérios para processos licitatórios caracterizados, a saber: 

2.6.1. Licitação Exclusiva (Global e ou item) (MEI, ME e EPP) – Somente para processo licitatório, cujo, a 
estimativa de preços tenha elaborada com empresas enquadradas em MEI, ME e EPP que não ultrapasse o 
valor global de R$ 80.000,00, conforme art. 48, inciso I da Lei Complementar n° 147/14.   

2.6.2. Cota Reservada (Global e ou item) (MEI, ME e EPP) – Somente para processo licitatório, cuja, os itens 
sejam “bens de natureza divisível’, ou seja, aqueles que possam ser adquiridos separadamente, sem 
prejuízo do resultado ou da qualidade final do produto e ou serviço, será então adotado a Cota Reservada 
de até 25% para beneficio das empresas enquadradas conforme art. 48, inciso III da Lei Complementar n° 
147/14. 

 

3. DESCRIÇÃO: 

3.1. DA QUANTIDADE: 

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

01 40.000,00 KG 

ÁCIDO FLUORSSILÍCICO (FLÚOR) 
ACIDO FLUORSSILICICO A 20 %  
Fórmula: H2SIF6; 
Composição: Teor Mínimo de H2SIF6: 20,0%;  
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Teor de Flúor: 15,4% (mínimo); 
Concentração Máxima de HF: 1,0%;  
Densidade Mínima: 1,20 G/CM3  
Aspecto: Líquido Incolor  
Solubilidade em Água: Solúvel em qualquer proporção. 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender a norma técnica ABNT NBR 
15784/2017 (Metais e Radionuclídeos) - norma técnica de controle de 
qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de água para 
consumo humano, conforme exigência da portaria de consolidação 05/2017 
(origem MS 2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de H2SIF6, concentração 
de P2O5 total (expresso em ppm), conter nome e assinatura do responsável 
químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável 
fica dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: fonte de fluoreto em água destinada ao consumo humano.  
Fornecimento: a granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s.  

02 290.000,00 KG 

POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC 9/11%) 
POLICLORETO DE ALUMÍNIO OU CLORETO DE POLIALUMÍNIO 9-11% 
Fórmula Química: [ALN (OH)MCL (3N-M)]. 
Teor de Alumina (% em Massa AL2O3): 9,0% A 11,0%; 
Basicidade Química (% em Massa): 57 A 67%;  
Compostos Insolúveis em Água (% em Massa): ≤ 0,2%;  
Densidade a 20°C (G/CM3): 1,20 A 1,32;  
pH (Solução 10%) 25°C: 3,0 A 5,5; 
Turbidez: < 50,0 NTU;  
Ferro – FE2O3 (MG/KG): < 50;  
Aspecto Físico: LÍQUIDO VISCOSO LÍMPIDO; CORROSIVO E DE COR 
ÂMBAR A CASTANHO.  
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(metais e radionuclídeos) - norma técnica de controle de qualidade dos 
produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano, 
conforme exigência da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 
2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de alumina (expresso em 
ppm), conter nome e assinatura do responsável químico (se o laudo for 
emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: coagulante para tratamento de água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: a granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
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03 40.000,00 KG 

HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO 12%) 
Hidróxido de Sódio (NaOH % m/m): 12,00% (mínimo); 
Alcalinidade Residual (NaOH g/l): 3,00 a 8,00; 
Densidade (g/cm3 ): 1,20 (mínimo); 
Ferro (mg/L): 3,00 (máximo). 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(Metais e Radionuclídeos) - Norma Técnica De Controle De Qualidade Dos 
Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para Consumo 
Humano, Conforme exigência da Portaria Consolidação 05/2017 (origem MS 
2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de NaOH e concentração 
total (expresso em ppm), conter nome e assinatura do responsável químico 
(se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica 
dispensada). Nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação 
do produto dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: Desinfecção para tratamento de água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: A granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
 

04 90.000,00 KG 

SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO LÍQUIDO 

Óxido de Alumínio (%Al2O3): 8,00% (mínimo); 
Óxido de Ferro (%Fe2O3): 0,08% (máximo); 
Acidez Livre (%H2SO4): 0,50%(máximo); 
Basicidade Livre (%Al2O3): 0,50% (máximo); 
pH (Solução a 10%): 4,00(máximo); 
Densidade a 20°C: 1,31 (mínimo); 
Insolúvel em Água: 0,10%(máximo). 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(Metais e Radionuclídeos) - Norma Técnica de Controle de Qualidade dos 
Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água Para Consumo 
Humano, Conforme Exigência da Portaria Consolidação 05/2017 (Origem MS 
2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de Al2O3 e concentração 
total de Fe2O3 (expresso em ppm), contendo nome e assinatura do 
responsável químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do 
responsável fica dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: Coagulante para Tratamento de Água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: A granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
 

05 40.000,00 KG 
SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO EM PÓ 
Óxido de Alumínio (%Al2O3): 16% (mínimo); 
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Óxido de Ferro (%Fe2O3): 0,08% (máximo); 
Insolúveis: 1,00% (máximo); 
Acidez Livre (%H2SO4): 0,50% (máximo); 
Basicidade (% Al2O3): 0,50% (máximo); 
Umidade: 25% (máximo). 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(Metais e Radionuclídeos) - Norma Técnica de Controle de Qualidade dos 
Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água Para Consumo 
Humano, Conforme Exigência da Portaria Consolidação 05/2017 (ORIGEM 
MS 2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “laudos de ensaios analíticos”, emitido pela contratada em papel 
timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, data e 
nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, materiais 
em suspensão, densidade), concentração de al2o3 e concentração total de 
fe2o3 (expresso em ppm), contendo nome e assinatura do responsável 
químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável 
fica dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: Coagulante para Tratamento de Água Destinada ao Consumo 
Humano.  
Fornecimento: Em sacos valvulado de 25KG. 

06 40.000,00 KG 

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CAL HIDRATADA) 
CAL HIDRATADA CALCITICA 
Hidróxido de Cálcio (%Ca(OH)2): 90% (mínimo); 
Oxido de Cálcio (%CAO): 70,0% (mínimo); 
Teor de Perda por Calcinação: 25,0% (máximo); 
Teor de Umidade: 2,0% (máximo); 
Teor de Insolúveis Em HCL: 2,0% (máximo) 
Solubilidade: Em água 1,2 g/litro de água, à 25º C; 
Densidade: 0,5 g/cm3; 
pH (solução a 10%): 12,5 (concentração de 10 g de cal em 90 g de água). 
Retenção em Peneira #100: <1,50% 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(Metais e Radionuclídeos) - Norma Técnica de Controle de Qualidade dos 
Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água Para Consumo 
Humano, Conforme Exigência da Portaria Consolidação 05/2017 (ORIGEM 
MS 2914/11).  
OBRIGATORIADADE: toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “laudos de ensaios analíticos”, emitido pela contratada em papel 
timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, data e 
nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, materiais 
em suspensão, densidade), concentração de Ca(OH)2 e concentração total de 
cao (expresso em ppm), contendo nome e assinatura do responsável químico 
(se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica 
dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: coagulante para tratamento de água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: em sacos valvulado de 20KG. 
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07 99.000,00 KG 

FLUOSSILICATO DE SÓDIO 
Fórmula Química: Na2SiF6  
Peso Molecular: 188,05 
Teor: 98,0% min.  
Flúor: 59,40% min.  
Perda por secagem: 0,5% Max.  
Insolúveis: 0,5% Max.  
Densidade aparente: 1,400 – 1,600 g/mL 
Metais pesados como Pb: 500 ppm Max. 
 
GRANULOMETRIA:  
- malha 40 (420?) passa 98% min.  
- malha 325 (44?) passa 25% Max. 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de Na2SiF6 total 
(expresso em ppm), conter nome e assinatura do responsável químico (se o 
laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica 
dispensada). Nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação 
do produto dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: fonte de fluoreto em água destinada ao consumo humano.  
Fornecimento: Sacos de 25kg. 
 

08 140.000,00 KG 

CLORETO DE SÓDIO (sal grosso ou triturado). 
 
Fórmula química: NaCL;  
Peso molecular: 58,44;  
Aparência e odor: Branco e inodoro; 
Sabor: Característico; 
Ponto de ebulição: 1413º C; 
pH Solução aquosa a 10%: 6-7;  
Concentração NaCL (Base Seca): Mínimo 99%;  
Cálcio (Ca2+): Máximo: 0,075%;  
Magnésio(Mg2+): Máximo 0,045%;  
Sulfato (SO42-): Máximo 0,200%;  
Iodo (metaloide): isento; 
Insolúveis: Máximo 0,10%;  
Umidade (120 °C/2h): Máximo 2%;  
Peso específico a 25ºC: 1,20 g/cm³;  
Antiumectante; 
Dureza total: máximo 700 ppm;  
Ferrocianeto de sódio: isento; 
Nitrito: isento; 
Sílico aluminato de sódio: isento;  
Turbidez visual: claro límpido; 
Validade do produto: 02 anos.  
Iodo - ausente  
Norma de Referência: Decreto nº 75697/75 
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DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de  NaCL  total (expresso 
em ppm), conter nome e assinatura do responsável químico (se o laudo for 
emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica dispensada). Nota: o 
não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto dentre 
outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: destinado à produção de Hipoclorito de Sódio para tratamento de 
água.  
Fornecimento: embalados em sacos de até 25 Kg no máximo. 

09 1.700,00 KG 

POLÍMERO CATIÔNICO 
Conteúdo Seco (%): 90,00 a 100,00; 
Acrilamida Residual (ppm): 499 (máximo); 
Insolúveis (%): 2,00 (máximo); 
Viscosidade UL (cps): 3,30 a 4,00; 
Solubilidade em água: Solúvel em qualquer proporção. 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), conter nome e assinatura do 
responsável químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do 
responsável fica dispensada). Nota: o não atendimento a este item implicará 
em não aceitação do produto dentre outros trâmites administrativos 
contratuais.  
Utilização: Auxiliar de coagulação para tratamento de água destinada ao 
consumo humano.  
Fornecimento: embalados em sacos de até 25 Kg no máximo. 
 

10 145.000,00 KG 

ALUMINATO DE SÓDIO 12% 
Características Físico-Químicas 
Estado Físico: Líquido viscoso 
Cor: Âmbar 
pH (Solução 10%): 12,00 a 13,00 
Densidade: 1,55 ± 0,05 g/cm³ 
Solubilidade: Solúvel em qualquer proporção. 
Produto inorgânico a base de ALUMINATO DE SÓDIO em solução aquosa 
que apresenta elevado poder coagulante, acelerando a velocidade na 
formação de flocos. 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
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tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), conter nome e assinatura do 
responsável químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do 
responsável fica dispensada). Nota: o não atendimento a este item implicará 
em não aceitação do produto dentre outros trâmites administrativos 
contratuais.  
Utilização: coagulante para tratamento de água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: A granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
Podendo ser necessário fornecimento em comodato de containeres ou 
tanques para armazenamento do produto nas Estações de Tratamento. 
 

11 95.000,00 KG 

SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 50% 
SODA CÁUSTICA LIQUIDA 
Nº ONU 1824; 
CLASSE 8; 
APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO; 
ODOR: INODORO; 
COR: INCOLOR; 
LIVRE DE MATERIAIS EM SUSPENSÃO; 
DENSIDADE: 1,53 g/cm3; 
pH 10,0 – 14,0 
CONCENTRAÇÃO: 49 a 51 %; 
CARBONATO DE SÓDIO: <1%; 
CLORETO DE SÓDIO: <5%; 
SÍLICA <0,01%; 
SULFATO DE SÓDIO: <0,03%; 
CLORATO DE SÓDIO: <1%; 
FERRO: <0,003%; 
MERCÚRIO: <0,00001%; 
ALUMÍNIO: <0,002%; 
COBRE: <0,001%; 
POTÁSSIO: <0,1%; 
CHUMBO: <0,001%; 
ZINCO: <0,003%; 
ARSÊNIO: <0,0003% 

 
DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de  NaOH  total (expresso 
em ppm), conter nome e assinatura do responsável químico (se o laudo for 
emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica dispensada). Nota: o 
não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto dentre 
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outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: correção do pH em água destinada ao consumo humano.  
Fornecimento: a granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
 

 

COTA RESERVADA - EXCLUSIVO (MEI, ME E EPP) 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

12 10.000,00 KG 

ÁCIDO FLUORSSILÍCICO (FLÚOR) 
ACIDO FLUORSSILICICO A 20 %  
Fórmula: H2SIF6; 
Composição: Teor Mínimo de H2SIF6: 20,0%;  
Teor de Flúor: 15,4% (mínimo); 
Concentração Máxima de HF: 1,0%;  
Densidade Mínima: 1,20 G/CM3  
Aspecto: Líquido Incolor  
Solubilidade em Água: Solúvel em qualquer proporção. 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender a norma técnica ABNT NBR 
15784/2017 (Metais e Radionuclídeos) - norma técnica de controle de 
qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de água para 
consumo humano, conforme exigência da portaria de consolidação 05/2017 
(origem MS 2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de H2SIF6, concentração 
de P2O5 total (expresso em ppm), conter nome e assinatura do responsável 
químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável 
fica dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: fonte de fluoreto em água destinada ao consumo humano.  
Fornecimento: a granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s.  

13 10.000,00 KG 

POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC 9/11%) 
POLICLORETO DE ALUMÍNIO OU CLORETO DE POLIALUMÍNIO 9-11% 
Fórmula Química: [ALN (OH)MCL (3N-M)]. 
Teor de Alumina (% em Massa AL2O3): 9,0% A 11,0%; 
Basicidade Química (% em Massa): 57 A 67%;  
Compostos Insolúveis em Água (% em Massa): ≤ 0,2%;  
Densidade a 20°C (G/CM3): 1,20 A 1,32;  
pH (Solução 10%) 25°C: 3,0 A 5,5; 
Turbidez: < 50,0 NTU;  
Ferro – FE2O3 (MG/KG): < 50;  
Aspecto Físico: LÍQUIDO VISCOSO LÍMPIDO; CORROSIVO E DE COR 
ÂMBAR A CASTANHO.  
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(metais e radionuclídeos) - norma técnica de controle de qualidade dos 
produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano, 
conforme exigência da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 
2914/11).  
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OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de alumina (expresso em 
ppm), conter nome e assinatura do responsável químico (se o laudo for 
emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: coagulante para tratamento de água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: a granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
 

14 10.000,00 KG 

HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO 12%) 
Hidróxido de Sódio (NaOH % m/m): 12,00% (mínimo); 
Alcalinidade Residual (NaOH g/l): 3,00 a 8,00; 
Densidade (g/cm3 ): 1,20 (mínimo); 
Ferro (mg/L): 3,00 (máximo). 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(Metais e Radionuclídeos) - Norma Técnica De Controle De Qualidade Dos 
Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para Consumo 
Humano, Conforme exigência da Portaria Consolidação 05/2017 (origem MS 
2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de NaOH e concentração 
total (expresso em ppm), conter nome e assinatura do responsável químico 
(se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica 
dispensada). Nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação 
do produto dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: Desinfecção para tratamento de água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: A granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
 

15 10.000,00 KG 

SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO LÍQUIDO 

Óxido de Alumínio (%Al2O3): 8,00% (mínimo); 
Óxido de Ferro (%Fe2O3): 0,08% (máximo); 
Acidez Livre (%H2SO4): 0,50%(máximo); 
Basicidade Livre (%Al2O3): 0,50% (máximo); 
pH (Solução a 10%): 4,00(máximo); 
Densidade a 20°C: 1,31 (mínimo); 
Insolúvel em Água: 0,10%(máximo). 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(Metais e Radionuclídeos) - Norma Técnica de Controle de Qualidade dos 
Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água Para Consumo 
Humano, Conforme Exigência da Portaria Consolidação 05/2017 (Origem MS 
2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
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data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de Al2O3 e concentração 
total de Fe2O3 (expresso em ppm), contendo nome e assinatura do 
responsável químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do 
responsável fica dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: Coagulante para Tratamento de Água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: A granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
 

16 10.000,00 KG 

SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO EM PÓ 
Óxido de Alumínio (%Al2O3): 16% (mínimo); 
Óxido de Ferro (%Fe2O3): 0,08% (máximo); 
Insolúveis: 1,00% (máximo); 
Acidez Livre (%H2SO4): 0,50% (máximo); 
Basicidade (% Al2O3): 0,50% (máximo); 
Umidade: 25% (máximo). 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(Metais e Radionuclídeos) - Norma Técnica de Controle de Qualidade dos 
Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água Para Consumo 
Humano, Conforme Exigência da Portaria Consolidação 05/2017 (ORIGEM 
MS 2914/11).  
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “laudos de ensaios analíticos”, emitido pela contratada em papel 
timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, data e 
nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, materiais 
em suspensão, densidade), concentração de al2o3 e concentração total de 
fe2o3 (expresso em ppm), contendo nome e assinatura do responsável 
químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável 
fica dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: Coagulante para Tratamento de Água Destinada ao Consumo 
Humano.  
Fornecimento: Em sacos valvulado de 25KG. 

17 10.000,00 KG 

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CAL HIDRATADA) 
CAL HIDRATADA CALCITICA 
Hidróxido de Cálcio (%Ca(OH)2): 90% (mínimo); 
Oxido de Cálcio (%CAO): 70,0% (mínimo); 
Teor de Perda por Calcinação: 25,0% (máximo); 
Teor de Umidade: 2,0% (máximo); 
Teor de Insolúveis Em HCL: 2,0% (máximo) 
Solubilidade: Em água 1,2 g/litro de água, à 25º C; 
Densidade: 0,5 g/cm3; 
pH (solução a 10%): 12,5 (concentração de 10 g de cal em 90 g de água). 
Retenção em Peneira #100: <1,50% 
DEMAIS PARÂMETROS: Deverão atender os requisitos específicos da ABNT 
NBR 14725-4 e adicionalmente os requisitos da ABNT NBR 15784/2017 
(Metais e Radionuclídeos) - Norma Técnica de Controle de Qualidade dos 
Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água Para Consumo 
Humano, Conforme Exigência da Portaria Consolidação 05/2017 (ORIGEM 
MS 2914/11).  
OBRIGATORIADADE: toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
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de qualidade “laudos de ensaios analíticos”, emitido pela contratada em papel 
timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, data e 
nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, materiais 
em suspensão, densidade), concentração de Ca(OH)2 e concentração total de 
cao (expresso em ppm), contendo nome e assinatura do responsável químico 
(se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica 
dispensada).  
nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto 
dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: coagulante para tratamento de água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: em sacos valvulado de 20KG. 
 

18 1.000,00 KG 

FLUOSSILICATO DE SÓDIO 
Fórmula Química: Na2SiF6  
Peso Molecular: 188,05 
Teor: 98,0% min.  
Flúor: 59,40% min.  
Perda por secagem: 0,5% Max.  
Insolúveis: 0,5% Max.  
Densidade aparente: 1,400 – 1,600 g/mL 
Metais pesados como Pb: 500 ppm Max. 
 
GRANULOMETRIA:  
- malha 40 (420?) passa 98% min.  
- malha 325 (44?) passa 25% Max. 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de Na2SiF6 total 
(expresso em ppm), conter nome e assinatura do responsável químico (se o 
laudo for emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica 
dispensada). Nota: o não atendimento a este item implicará em não aceitação 
do produto dentre outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: fonte de fluoreto em água destinada ao consumo humano.  
Fornecimento: Sacos de 25kg. 
 

19 10.000,00 KG 

CLORETO DE SÓDIO (sal grosso ou triturado). 
 
Fórmula química: NaCL;  
Peso molecular: 58,44;  
Aparência e odor: Branco e inodoro; 
Sabor: Característico; 
Ponto de ebulição: 1413º C; 
pH Solução aquosa a 10%: 6-7;  
Concentração NaCL (Base Seca): Mínimo 99%;  
Cálcio (Ca2+): Máximo: 0,075%;  
Magnésio(Mg2+): Máximo 0,045%;  
Sulfato (SO42-): Máximo 0,200%;  
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Iodo (metaloide): isento; 
Insolúveis: Máximo 0,10%;  
Umidade (120 °C/2h): Máximo 2%;  
Peso específico a 25ºC: 1,20 g/cm³;  
Antiumectante; 
Dureza total: máximo 700 ppm;  
Ferrocianeto de sódio: isento; 
Nitrito: isento; 
Sílico aluminato de sódio: isento;  
Turbidez visual: claro límpido; 
Validade do produto: 02 anos.  
Iodo - ausente  
Norma de Referência: Decreto nº 75697/75 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de  NaCL  total (expresso 
em ppm), conter nome e assinatura do responsável químico (se o laudo for 
emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica dispensada). Nota: o 
não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto dentre 
outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: destinado à produção de Hipoclorito de Sódio para tratamento de 
água.  
Fornecimento: embalados em sacos de até 25 Kg no máximo. 

20 300,00 KG 

POLÍMERO CATIÔNICO 
Conteúdo Seco (%): 90,00 a 100,00; 
Acrilamida Residual (ppm): 499 (máximo); 
Insolúveis (%): 2,00 (máximo); 
Viscosidade UL (cps): 3,30 a 4,00; 
Solubilidade em água: Solúvel em qualquer proporção. 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), conter nome e assinatura do 
responsável químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do 
responsável fica dispensada). Nota: o não atendimento a este item implicará 
em não aceitação do produto dentre outros trâmites administrativos 
contratuais.  
Utilização: Auxiliar de coagulação para tratamento de água destinada ao 
consumo humano.  
Fornecimento: embalados em sacos de até 25 Kg no máximo. 
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21 5.000,00 KG 

ALUMINATO DE SÓDIO 12% 
Características Físico-Químicas 
Estado Físico: Líquido viscoso 
Cor: Âmbar 
pH (Solução 10%): 12,00 a 13,00 
Densidade: 1,55 ± 0,05 g/cm³ 
Solubilidade: Solúvel em qualquer proporção. 
Produto inorgânico a base de ALUMINATO DE SÓDIO em solução aquosa 
que apresenta elevado poder coagulante, acelerando a velocidade na 
formação de flocos. 
 
DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), conter nome e assinatura do 
responsável químico (se o laudo for emitido eletronicamente a assinatura do 
responsável fica dispensada). Nota: o não atendimento a este item implicará 
em não aceitação do produto dentre outros trâmites administrativos 
contratuais.  
Utilização: coagulante para tratamento de água destinada ao consumo 
humano.  
Fornecimento: A granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
Podendo ser necessário fornecimento em comodato de containeres ou 
tanques para armazenamento do produto nas Estações de Tratamento. 
 

22 5.000,00 KG 

SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 50% 
SODA CÁUSTICA LIQUIDA 
Nº ONU 1824; 
CLASSE 8; 
APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO; 
ODOR: INODORO; 
COR: INCOLOR; 
LIVRE DE MATERIAIS EM SUSPENSÃO; 
DENSIDADE: 1,53 g/cm3; 
pH 10,0 – 14,0 
CONCENTRAÇÃO: 49 a 51 %; 
CARBONATO DE SÓDIO: <1%; 
CLORETO DE SÓDIO: <5%; 
SÍLICA <0,01%; 
SULFATO DE SÓDIO: <0,03%; 
CLORATO DE SÓDIO: <1%; 
FERRO: <0,003%; 
MERCÚRIO: <0,00001%; 
ALUMÍNIO: <0,002%; 
COBRE: <0,001%; 
POTÁSSIO: <0,1%; 
CHUMBO: <0,001%; 
ZINCO: <0,003%; 
ARSÊNIO: <0,0003% 
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DEMAIS PARÂMETROS: Utilização para tratamento de água para 
abastecimento público; isento de substâncias que possam causar efeitos 
tóxicos ao consumo conforme requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 
as exigências da portaria de consolidação 05/2017 (origem MS 2914/11).  
 
OBRIGATORIADADE: Toda entrega deverá ser acompanhada do certificado 
de qualidade “Laudos de Ensaios Analíticos”, emitido pela contratada em 
papel timbrado, devendo conter as informações mínimas: nome do fabricante, 
data e nº lote de fabricação, validade do produto, aspecto físico (cor, odor, 
materiais em suspensão, densidade), concentração de  NaOH  total (expresso 
em ppm), conter nome e assinatura do responsável químico (se o laudo for 
emitido eletronicamente a assinatura do responsável fica dispensada). Nota: o 
não atendimento a este item implicará em não aceitação do produto dentre 
outros trâmites administrativos contratuais.  
Utilização: correção do pH em água destinada ao consumo humano.  
Fornecimento: a granel para estocagem em tanques existentes nas ETA’s. 
 

 

3.2 DO FORNECIMENTO: 

3.2.1 Os itens registrados e objeto da presente licitação, ou seja, Produtos Químicos para Tratamento de Água (ETA), no 

tocante ao prazo de validade não poderá ser inferior aos estabelecidos pela norma da ANVISA, e serão entregues 

em perfeitas condições de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da ATA, 

sem qualquer despesa adicional. 

3.2.2 É Dever do Responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água encaminhar à 

autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios informações sobre os produtos 

químicos utilizados e a comprovação de baixo risco à saúde DECLAS, “Documento de Encaminhamento do CRBS e 

do LARS à Autoridade de Saúde Pública –” devidamente assinado pelo responsável. Diante do exposto é 

necessário que o Departamento de Saneamento Básico, solicite de todos os licitantes a apresentação do Laudo de 

Atendimento à Saúde - LARS com o estudo e a Comprovante de Baixo Risco a Saúde – CBRS no ato licitatório. 

3.2.3 Os produtos químicos devem estar em conformidade com a legislação vigente (Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de 

maio de 2021 e ABNT 15784/2014 – Requisitos para os produtos químicos utilizados no tratamento de água para 

consumo humano - Efeitos à saúde.); 

3.2.4 É da responsabilidade da CONTRATADA o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado, em 

caminhões especiais, devendo a mesma possuir dispositivos que permitam a segurança total do abastecimento. 

3.2.5 A CONTRATADA é responsável pelos Testes e pelo Controle de Qualidade dos produtos fornecidos, devendo arcar 

por todos os danos causados em conseqüência do transporte. 

 

4. EXIGÊNCIAS: 

4.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

4.2. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

4.3. na hipótese de substituição, deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

4.4. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

4.5. na hipótese de complementação, deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

4.6. a entrega dos produtos deve ser acompanhada de Certificado de Qualidade que contempla o resultado de 

concentração. 

4.7. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário ou outras restrições que 
venham a prejudicar o Departamento. 
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4.8. A CONTRATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além do transporte, carga, descarga e 
entrega do objeto.  

4.9. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 
pelos órgãos competentes de controle ANVISA, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

4.10. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

5.1. Em até 05 (cinco) dias a partir do recebimento da requisição/Ordem de fornecimento 

 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

6.1. TRATAMENTO DE ÁGUA PREFEITO EGYDIO CORTE – Rua Mato Grosso, s/n, Parque Industrial em Conchal – 
SP CEP: 13835-000 – Fone: (19) 3866-8000 – e-mail: eta@conchal.sp.gov.br e ou em outro local designado pelo 
Departamento competente. 

6.2. Durante a execução do Contrato, poderão ocorrer alterações do horário e novas unidades de entrega poderão ser 

incorporadas, a critério do Departamento de Saneamento Básico, sempre no Município de Conchal/SP. 

6.3. Os produtos deverão ser fornecidos, juntamente com a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos), no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos após recebimento da respectiva Ordem de Compra 

emitida pelo Município, onde se relatarão, de maneira circunstanciada as condições do fornecimento e os itens que 

serão entregues e recebidos. 

6.4.    O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário ou outras restrições que 

venham a prejudicar o Departamento. 

6.5.   Não será aceito produto que, na data da entrega, apresentar prazo de vencimento inferior a 80% de sua validade, 

tempo este a ser computado com base na data de fabricação do produto. 

6.6.    Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, o Município se obriga a reparar 

a falha e se houver necessidade substituir os produtos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem quaisquer 

ônus para a empresa. 

6.7.    A CONTRATADA terá de cumprir o prazo de entrega pactuado, garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos e 

responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado pelo Município, 

bem como pelo seu descarregamento. 

 

7.1. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

7.1. O fornecimento dos equipamentos ocorrerá por meio de “Ordem de Compra”, a ser assinado pelo gestor de 

contrato, contendo a informação dos itens e quantidades, bem como o local de entrega; 

 

8. GARANTIA/VALIDADE: 

8.1. A CONTRATADA ficará obrigada a entregar o objeto com a validade mínima igual ou superior a 75 % (setenta e 
cinco por cento) da data de validade contado a partir da data de fabricação. 

 

9. AMOSTRA: 

9.1. - 

 

10. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

10.1     A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento relativo ao exercício de 2023, a 

saber: 

10.2. N° 3.3.90.00.00 (1861) (1863) - Fonte: Tesouro. 

 

11. RESPONSÁVEL/GESTOR/FISCAL: 

11.1. Pedro Braz de Azevedo Junior – Chefe da Divisão de Tratamento e Controle de Água – GESTOR 

11.2. Ederaldo Vizentin Pianca – Chefe da Divisão de Ampliação e Manutenção de Rede de Água e Esgoto - FISCAL. 

mailto:eta@conchal.sp.gov.br
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ANEXO VII 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

 
 
 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________________________ 

CNPJ nº __________________________________________ Inscrição Estadual nº ______________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________________ 

TELEFONE: ____________________________ ENDEREÇO ELETRÔNICO: ____________________________________ 

 

 

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CONCHAL/SP (AMPLA PARTICIPAÇÃO/COTA RESERVADA), acatando todas as 
estipulações consignadas neste edital:  
 

COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO 
 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

01       

02       

03       

 

COTA RESERVADA A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

04       

05       

06       

 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

Prazo de validade da proposta:  

Prazo de pagamento:  

Prazo de entrega da aquisição/prestação de serviço do objeto:  

Prazo de garantia do objeto:  

 
Declarações:  Declaramos que nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas resultantes de 

impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
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relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária e entre outros conforme Sumula 10 do TCE 
 
Declaramos que os itens ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência 
(ANEXO VI) deste Edital. 
 

Praça de pagamento: Banco: _________ Agência: __________ Conta Corrente:____________, município: 

____________________. 

 

Nome do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: ____________________________, portador do 

RG nº ____________ e CPF nº _____________________, Data Nascimento ____________________, Nacionalidade: 

___________, Estado Civil: ______________, Endereço Eletrônico Pessoal: _____________________, Endereço 

Eletrônico Institucional: ______________________________________, Cargo/Função: ________________________, 

Telefone Pessoal: __________________, Telefone: ____________ Endereço residencial: ______________________, 

nº ____, Bairro ______________, Cidade ___________, Estado _____________, CEP_________________. 

 
 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2023. 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 

 

https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sumulas
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ANEXO VIII 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

Aos ___ dias do mês de ______ de 2023, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal SP, tendo como Pregoeiro       

Sr. Alex Cordeiro, de acordo com o Decreto nº 4.708 de 03 de janeiro de 2023, doravante denominada ÓRGÃO 

GERENCIADOR, e de outro a empresa __________________________________, situada na _____________________ 

nº ___, Bairro ___________, na cidade de _______________, Estado de _____, CEP. ____________, e-mail: 

_________, Fone: (__) ____-____ inscrita no CNPJ nº ______________________ e Inscrição Estadual nº 

______________________, representada pelo Sr.(a) _____________________, portador(a) do CPF nº 

_________________ e RG nº _______________, denominada CONTRATADA, do tipo “MENOR PREÇO UNITÁRIO” 

nos termos do Decreto federal n° 10.024/19, Lei nº 10.520/02 e Lei Federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas 

legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi 

homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os 

preços para eventual aquisição futura e parcelada de produtos químicos para tratamento de água para utilização 

nas estações de tratamento de água e esgoto do município de Conchal/SP (AMPLA PARTICIPAÇÃO/COTA 

RESERVADA/), nas quantidades, termos e condições descritas ANEXO VI – Termo de Referência, do mencionado edital 

que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 

1º lugar no certame acima numerado, perfazendo o valor global da ata em R$ _____________. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

– DO OBJETO 
1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme ANEXO VI – TERMO DE 

REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo Departamento/Setor requisitante de acordo com as 
especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

– DA VALIDADE DOS PREÇOS 
2.1.  Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Conchal SP não será obrigado a 

contratar com a referida aquisição/prestação de serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema 
de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

- DA VIGÊNCIA 
3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

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

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

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

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

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

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e 
condições constantes do edital do Pregão Presencial para Registros de Preços que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta apresentada, no Pregão 
Presencial para Registros de Preços pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/Prefeitura 

do Município de Conchal SP. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela expedição deste instrumento, da qual 
constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, 
quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade.  

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto à(s) respectiva(s) concorrente(s) 

vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, 
assinar a Ata Registro Preços. 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender os bens registrados/prestação de serviços, 
conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1.  O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados. 

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

 
CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da 
data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada 
pela contratada, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços.  
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8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição 
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como o da Nota de 
Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de empenho. 
8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua 

reapresentação. 
8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma hipótese. 
8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória 

concluída, inclusive despesas com fretes e outros. 
8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma hipótese. 

 
CLÁUSULA NONA 

- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
9.1.  Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, salvo na condição do item 17 deste edital.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
– DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

I Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade 

verificada, inclusive de ordem funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro Preços o objeto da presente 
licitação; 

IV Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, encarregada de acompanhar a 
entrega/prestação de serviço prestando esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive 
na entrega anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a repor/reparar aquele que 
apresentar defeito, for entregue e ou prestado em desacordo com apresentado na proposta. 

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

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

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

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
IV Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento contratual se reserva no direito de fazer 

análises e ou esclarecimento, para comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o 
instrumento contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

- DAS PENALIDADES 
11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 

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

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

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

superior a 02 (dois) anos e, 
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata Registro de Preços, 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 certame, comportar-se de modo inidôneo ou 
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cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio 
da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que 
formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena. 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 
I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

- DA PUBLICAÇÃO 
13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo desta 

Ata Registro Preços na imprensa oficial do Município ou em Jornal de grande circulação e até mesmo no DOE 
Imprensa Oficial do Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

– DO ACOMPANHAMENTO 
14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o  Responsável pelo Departamento requisitante desta 

municipalidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

 
 
 

ALEX CORDEIRO 
Pregoeiro 

 
 
 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

 
 
 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
 
 
 

PEDRO BRAZ DE AZEVEDO JUNIOR 
Chefe da Divisão de Tratamento e Controle de Água 

GESTOR 
 

EDERALDO VIZENTIN PIANCA 
Chefe da Divisão de Ampliação e Manutenção de 

Rede de Água e Esgoto 
FISCAL 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE:  Prefeitura do Município de Conchal.  
CONTRATADA: _______________________________. 
ATA:  n° __/23. 
OBJETO: Registro de preço visando a aquisição futura e parcelada de produtos químicos para tratamento de 

água para utilização nas estações de tratamento de água e esgoto do município de Conchal/SP 
(AMPLA PARTICIPAÇÃO/COTA RESERVADA) 

ADVOGADO: João Carlos Godoi Ugo. 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá 
pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido 
na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 

d)  as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e)  É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
 interpor recursos e o que mais couber. 

 

Conchal ___/___/___ 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: __________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
GESTOR: 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: __________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
FISCAL: 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: __________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: __________________________________________________________ 
Cargo:___________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.338/22 

 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO 
DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 

CONCHAL/SP (AMPLA PARTICIPAÇÃO/COTA RESERVADA). 

 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________________ . 

CNPJ n°: _____________________________________________. 

ENDEREÇO: _________________________________________.  

e-mail:________________________________________________.  

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

PESSOA PARA CONTATO: ______________________________________________________________.  

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

 

 

 

Local: ___________, ___ de ________ de 2023.  

 

 

____________________________ 
ASSINATURA 

 
 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao Departamento de Licitação e Contratos, 
pelo e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br. 
 
 

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

mailto:edital@conchal.sp.gov.br
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