Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – Centro – Altinópolis – SP, 14.350-000
Fone: (0xx16) 3665-9500
E-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 129/2018.
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA,
OBRAS E SERVIÇOS.

SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

DATA: 15/06/2018
HORÁRIO: 09:00 HORAS.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de Reunião, na sede da Prefeitura Municipal
localizada na Rua Major Garcia nº. 144, Bairro Centro - Altinópolis, SP.

OBTENÇÃO DO EDITAL: gratuitamente através do Sitio: www.altinopolis.sp.gov.br OU no
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – na sede da Prefeitura Municipal
localizada na Rua Major Garcia nº. 144, Bairro Centro - Altinópolis, SP, Telefone (0xx16) 36659500 ou 3665-9531– das 08h00 às 17h00 – horário de Brasília.
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Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – Centro – Altinópolis – SP, 14.350-000
Fone: (0xx16) 3665-9500
E-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO NETZSCH/NEMO®”
MODELO – NM063BY01L07V, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS.

A Municipalidade de Altinópolis, Estado de São Paulo, à vista da autorização constante, torna
público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2018, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de entrega única objetivando a AQUISIÇÃO DE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO NETZSCH/NEMO®” MODELO – NM063BY01L07V,
PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS, que será regida pela Lei Federal nº.
10.520, de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 31 de maio de 2006, aplicando-se subsidiariamente,
no que se couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de junho de 1993, com alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, e a Lei Complementar 123 de
dezembro de 2006.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e os anexos
que o integram.

Fazem parte integrante deste Edital:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
ANEXO III – MINUTA DE CREDENCIAMENTO.
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA.
ANEXO V – DADOS REFERENCIAIS.
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO
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ANEXO VII–. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENTREGA E EXECUÇÃO
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES DO EDITAL
ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, a declaração de atendimento
aos requisitos de habilitação (anexo III), serão recebidos no endereço acima mencionado, no dia
15/06/2018 às 09H00min, pelo Senhor Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, designados pelo
Decreto 078/2017, na Sessão Pública de Processamento do Pregão, conforme a programação
seguinte:


Inicio do Credenciamento com Análise Prévia, Recebimento do ENVELOPE Nº. 01 –

PROPOSTA e ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 15/06/2018 às
09h00.


Abertura do envelope nº. 01 - Propostas: 15/06/2018 às 09h15.



Suspensão da Sessão para inclusão dos dados e informações das Propostas no Sistema do

Pregão. Analise das Propostas pela Equipe de Apoio.


Reinicio da Sessão – Apresentação da Classificação das Propostas e Inicio da Etapa de

Lances.


Abertura dos Envelopes nº. 02 – Documentação com Analise da Habilitação das Licitantes

que tiverem apresentado melhor oferta;



Encerramento da Sessão.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.
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Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM



Condição de Pagamento: O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a 01º em
30 dias e a 02º em 60 dias, após a apresentação da nota fiscal juntamente com a aceitação e
entrega dos produtos.



Prazo de entrega: em ate 60 (sessenta) dias da ordem de fornecimento, deverá ser entregues
pela Licitante, na Prefeitura Municipal de Altinopolis, localizado na Rua Major Garcia nº.
144, Bairro Centro, Altinópolis – SP, não será aceito de hipótese nenhuma atraso na entrega
dos produtos.
I – OBJETO

1 – O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE CONJUNTO
MOTOR-BOMBA TIPO NETZSCH/NEMO®” MODELO – NM063BY01L07V, PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS, independente de transcrição, observando-se o
que segue:
1.1 – As empresas participantes deverão indicar em sua proposta as Marcas/Modelos dos
materiais cotados;
1.2 – Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos com taxas, tributos, impostos,
frete, transportes e outros sem exibir quaisquer ônus adicionais além do proposto
inicialmente;
1.3 – Todos os produtos deverão ser de 1º qualidade, novo, sem uso, não recondicionado ou
remanufaturado, estando sujeito a devolução.
1.4 – Respeitadas todas as normas vigentes de fabricação.
1.5 – todos os aparelhos equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses.
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1.6 – DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO JUNTO À PROPOSTA DO PRODUTO
OFERTADO.

IMPORTANTE:

1

–

As

especificações

do

objeto

descritas

na

proposta

deverão

ser

fieis

ao(s)

produto(s)/equipamento(s), serviços(s) cotados pelo licitante, e não à simples cópia do descritivo
apresentado no Anexo I deste Edital.
2 – Em caso de discrepância entre as características técnicas apresentadas no catalogo e na proposta
com relação aos itens cotados, os mesmos serão desclassificados.
II – DA PARTICIPAÇÃO

2.1- Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível
com o objeto desta licitação. Não podendo participar desta licitação, consorcio de empresas,
qualquer que seja sua forma de constituição, empresas que se encontrem sob falência, concordata,
empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Publica, punidas com o
Artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02 ou punidas pela Prefeitura Municipal de Altinópolis com
suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, III da Lei Federal nº. 8.666/93
e posteriores alterações.
III – DO CREDENCIAMENTO
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3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Anexo II - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

b)

TRATANDO-SE

REPRESENTANTE

LEGAL,

(sócio,

proprietário,

dirigente

ou

assemelhado), apresentar o instrumento constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), da
empresa devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;

c) TRATANDO-SE DE PROCURADOR, o instrumento público de procuração ou de instrumento
particular com assinatura do representante, ou preencher a minuta modelo - Anexo III - deste Edital,
do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negocias preço, interpor recurso
e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes a este certame.
Neste caso deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no
item (b).

d) As microempresas e empresas de pequeno porte, que quiserem postergar a comprovação da
regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de
desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de
dezembro de 2006, deverão apresentar, também, Declaração de microempresa ou empresa de
pequeno, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, de que estão enquadradas como
microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, e que querem exercer a preferência no critério de desempate no
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julgamento das propostas de preços.

e) Anexo V– Dados Referenciais, devidamente preenchidos.

f) No ato do credenciamento, além dos documentos acima enumerados (conforme o caso), o
representante da empresa licitante interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que
contenha foto.

3.2- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.

3.3 - O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA
CREDENCIAMENTO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

Na Sessão Pública de Processamento do Pregão, as empresas deverão apresentar os seguintes
documentos, da seguinte forma:
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4.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, os documentos para
credenciamento e a declaração das microempresas e empresas de pequeno porte de que pretendem
fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, de acordo
com modelos estabelecidos nos anexos ao edital, deverão ser apresentados fora dos Envelopes nº 01
e 02.

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 2
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
Nome da empresa licitante
Envelope nº.: 1 – Proposta
Pregão nº.:
Entrega:__/__/___, às _____ h.

Nome da empresa licitante
Envelope nº.: 2 – Habilitação
Pregão nº.:
Entrega:
__/__/____,
às

____h.

4.3 – A Proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas sem cotação alternativa, seguindo
rigorosamente a numeração do item da proposta com o do anexo I do Edital e ser datada e assinada
pelo representante legal da licitante.
4.3.1 - 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.
4.4 – Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas, frente e verso (caso
haja), por cartório competente, ou no ato da sessão pela Comissão de Licitação, com a apresentação
dos originais, com exceção daqueles emitidos via Internet.
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V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
No Envelope nº 01 – Proposta deverá conter:

5.1- A proposta da licitante que deverá ser feita em uma única via datilografada / digitada, sem
rasura, na qual deverá constar a seguinte especificação:

A) CNPJ, nome, endereço e inscrição estadual;
B) Número do Pregão;
C) Descrição do objeto da presente licitação, com indicação das marcas, modelos em
conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital, seguindo rigorosamente a
referência do seu item ao do Anexo I do Edital;

D) DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO JUNTO À PROPOSTA DO PRODUTO
OFERTADO.

IMPORTANTE:
As especificações do objeto descritas na proposta deverão ser fieis ao produto/equipamento, serviço
cotado(s) pela Licitante e não a simples copia do descritivo apresentado no Anexo I deste Edital.

D) Valor unitário de cada item e valor total do item, expressos em moeda corrente nacional
com apenas 2 (duas) casas decimais depois da vírgula, em algarismo, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionaria. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, alem do lucro, todas as despesas e custos, como
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por exemplo: transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação ou descontos;
E) Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 dias.

OBSERVAÇÕES
a) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
b) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

Importante: Caso a empresa deixe de constar em sua proposta o prazo de validade da proposta,
condição de pagamento e prazo de entrega ficara entendida a aceitação das condições constantes do
Edital, considerando-se deste modo à classificação da proposta.
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1 – O envelope Documentos de Habilitação deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1.1 – Copia do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela Prefeitura Municipal de
Altinópolis, com prazo de validade em vigor;

OU
6.1.1.2 – Apresentação dos seguintes documentos:
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a) Registro Comercial no caso de Empresa Individual.

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial.

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

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

IMPORTANTE: O CRC (Certificado de Registro Cadastral) SOMENTE SUBSTITUI OS
DOCUMENTOS REFERENTES à HABILITAÇÃO JURIDICA.
6.1.1.3 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da lei, mediante a apresentação da Certidão de Regularidade de ICMS –
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente na forma da lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários.

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

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (NR)

g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato;

g.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
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deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;

g.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de
certidão negativa;

g.3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório, nos termos do art. 4º, Inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6.1.3- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, expedida com data não anterior a 90 dias da data prevista para a
entrega dos envelopes nº 01 – Proposta e nº 02 – Documentação, salvo se o respectivo documento
contiver expressamente escrito prazo diverso.
6.1.4 – QUALIFICACAO TECNICA / OPERACIONAL
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a) Declaração em papel personalizada da licitante de que se responsabilizará pela entrega do objeto
licitado conforme ordem de fornecimento e as especificações deste Edital bem como em sua
proposta e no prazo requerido, ANEXO VIII.

b) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s),
necessariamente em nome da licitante, por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

b.1) Esta prova de aptidão deverá necessariamente estar devidamente identificada constando razão
social da empresa que está fornecendo e assinada por representante da empresa devidamente
identificado (nome / função).

IMPORTANTE: EM CASO DE DÚVIDA HAVERÁ DILIGÊNCIA CONFORME PREVISTO
NA LEI DE LICITAÇÕES.
6.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração da licitante subscrita por seu representante legal, de que não emprega em trabalho
noturno ou insalubre, menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, ressalvado na condição de aprendiz, conforme determina o artigo 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal, conforme ANEXO VI.

b) Declaração da licitante subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Publica, conforme ANEXO VII.
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c)

Declaração da empresa assinada pelo seu representante legal, que caso seja vencedora se

compromete a atender a todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos – ANEXO IX.
6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
6.2.1 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação jurídica, item 6.1.1.2,
deste Edital, pelo Comprovante de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de
Altinópolis, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame.
6.2.2 – Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de copia,
autenticada por cartório competente, ou mesmo copia simples, desde que acompanhada do original
para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua
apresentação.
6.2.3 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.2.4 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como
validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
6.2.5 – Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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6.2.6 – Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não a participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os
estabelecimentos.
6.2.7 – O Pregoeiro e a Equipe de apoio diligenciarão efetuando consulta direta nos sítios dos órgãos
expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
6.2.8 – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a INABILITAÇÃO
da licitante.
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 – No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberto a sessão de Processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração mínima de 10 minutos.
7.2 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, os documentos para
credenciamento, bem como os dados referenciais, e a declaração das microempresas e empresas de e
pequeno porte que pretendem fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei
complementar 123/2006, de acordo com modelos estabelecidos nos Anexos constantes do Edital
deverão ser apresentados fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
7.3 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II,bem
como as microempresas e empresas de e pequeno porte que pretendem fazer uso dos benefícios
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estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei complementar 123/2006 entregarão declaração nesse
sentido, conforme modelo Anexo do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços
(envelope 01) e os documentos de habilitação (envelope 02).
7.3.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope com a proposta, estará encerrado o credenciamento
e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, devendo o
pregoeiro informar, se houver, a presença entre os licitantes de microempresas e empresa de
pequeno porte que farão uso dos benefícios estabelecidos pela Lei 123/06.
7.3.2 – Abertos os envelopes o Pregoeiro fará circular entre os presentes os respectivos documentos
para serem rubricados.
7.3.3 – Em conformidade com a programação do preâmbulo, o Sr. Pregoeiro suspenderá a sessão
para inclusão dos dados e informações das propostas no sistema de Pregão, bem como para analise
das propostas.
7.4 – A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem valor baseado exclusivamente em proposta das demais Licitantes.
7.5 – No tocante aos valores, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os valores unitários. As correções efetuadas serão consideradas
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para apuração do valor da proposta.
7.5.1 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.6 – Em conformidade com a programação do preâmbulo, retomando a sessão, o Pregoeiro
selecionará as propostas não desclassificadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:

a) seleção da proposta de menor valor e das demais com valores até 10% (dez por cento) superiores
àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) valores na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores valores, até o máximo de 3 (três). No caso
de empate nos valores, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
7.6.1 – Para efeito de seleção será considerado o valor do Item.

7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente
de valor, decidindo- se por meio de ordem alfabética no caso de empate de valores.

7.7.1 - A licitante em primeiro lugar na ordem alfabética poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
de lances.
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7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor valor, observada a redução mínima de 1% (hum por cento) entre os lances. A aplicação do
valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o valor total do item.
7.9 – A etapa de lances terá duração máxima de 10 minutos por item podendo ser considerada
encerrada antes deste prazo quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de
lances.
7.9.1 – A critério do pregoeiro o prazo indicado no item acima poderá ser estendido.

7.10 - Encerrada a etapa de lances, se houver empate, será assegurado o exercício do direito de
preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.10.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada;

7.10.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances,
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do
Pregoeiro, sob pena de preclusão;
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b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e
apresentar nova proposta;

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.

7.10.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase
de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.10.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão,
em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º,
Inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese
de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.10.1;

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada
a hipótese prevista no subitem 7.10.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente
vencedora da fase de lances.

7.11 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o
último valor ofertado.
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7.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.

7.13- Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor valor,
decidindo motivadamente a respeito. A aceitabilidade será aferida conforme o valor orçado pelo
Departamento de Compras.

7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor valor, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor, em conformidade com a programação do preâmbulo.

7.15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.

7.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor valor, negociará com o seu autor, decidirá sobre
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
8.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de razões de recursos,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de
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dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
8.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a adjudicação do objeto à
licitante vencedora e para homologação. .
8.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
8.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
8.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 – A adjudicação / homologação será feita pelo valor total do item.
IX – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO

9.1. O prazo será de 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento da ordem de fornecimento.
O material deverá ser entregue pela Licitante, em local a ser designado pela Secretaria de
Planejamento e Infra Estrutura.
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IMPORTANTE: NÃO SERÁ ACEITO DE FORMA NENHUMA, ATRASO NA ENTREGA DO
PRODUTO.
9.2 – A entrega do objeto desta licitação, correndo por conta da Contratada as despesas de
montagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
entrega.
X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1 – O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis,
contados da data da entrega, no local e endereço indicados no item anterior.
10.2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o numero do Registro Geral (RG), do servidor da Contratante
responsável pelo recebimento.
10.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinado sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;
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b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado.
10.4 – O recebimento o objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis, após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo
servidor responsável.
XI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a 01º em 30 dias e a 02º em 60 dias,
após a apresentação da nota fiscal juntamente com a aceitação e entrega dos produtos.
11.2 – As notas fiscais/faturas que apresentam incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.
11.3 – O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou
na tesouraria da Prefeitura das 13h00 as 16h00.
XII – DA CONTRATAÇÃO
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12.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a emissão de Ordem de
Fornecimento, devido à entrega imediata do produto, cuja respectiva minuta constitui anexo do
presente edital.
12.1.1 – Se, por ocasião da formalização, as certidões de regularidade de debito da Adjudicatária
perante o INSS, o FGTS, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará
a situação por meio eletrônico, certificando nos autos do processo a regularidade.

12.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que
trata o subitem 12.1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos
de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
12.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação,
comparecer no Departamento de Licitações para assinar o termo de contrato.

12.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o
contrato, aplicar-se-á as disposições contidas nos incisos XVI e XXIII, do artigo 4º, da Lei
10.520/2002.

12.4- Tratando-se de microempresa ou empresa de Pequeno porte, cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar,
previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, a contar da
publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura,
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sob pena de a contratação não se realizar, decaindo o direto à contratação, sem prejuízo das sanções
prevista neste edital.
12.4.1 – Aplica-se, no que couber, as demais disposições da Lei Complementar nº 123/2006.
XIII – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

13.1 - Ao(s) licitante(s) /contratado(s) que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei
Federal nº. 10.520/2002, bem como do artigo 87, da Lei 8.666/93, conforme o caso, ficarão sujeitos
às penalidades estabelecidas pelas referentes normas, que serão aplicadas mediante procedimento
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa:

I)

advertência;

II)

multa, que será aplicada da seguinte forma:

a) multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação ao
descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado;
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por sua inexecução
parcial;
c) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução
total;
III)

suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Altinópolis, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos; e

IV)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízo resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XV – DO REAJUSTE
15.1 – De acordo com as Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, não haverá reajuste de preço,
salvo novo regramento legal.
XVI – DA VALIDADE DA PROPOSTA
16.1 – A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias consecutivos da data da sessão da
abertura desta licitação.
XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1 – As despesas decorrentes do presente Pregão onerarão os recursos das dotações orçamentárias
codificadas sob nº:

DESPESA

ÓRGÃO

ECONÔMICA

FUNÇÃO/SUB/PROGRAMA

AÇÃO

FONTE

COD

VALOR

111

04 01 00

4 4 90 52 00

17 512 5007

1009

01

110 000

15.470,00

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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18.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

18.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

18.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.

18.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
18.4 – A homologação do presente certame será divulgada no DOM (Diário Oficial do Município de
Altinópolis, Estado de São Paulo).

18.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na Comissão Municipal de Licitação, após a celebração do contrato, durante
o prazo de 15 (quinze) dias.

18.5.1 - Transcorrido o prazo supra mencionado os envelopes serão incinerados, sem comunicação
prévia, não cabendo qualquer reclamação por parte da Licitante.
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18.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão de
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 as 17h00.
18.7 – Eventuais impugnações deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de Altinópolis, sito
à Rua Major Garcia, nº. 144 – Bairro Centro – Altinópolis, SP – SERVIÇO DE PROTOCOLO
GERAL, no horário das 08:00 às 17:00 horas.

18.7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1
(um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.

18.7.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
18.8 – É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos esclarecimentos
/adendo /erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente licitação, dos quais serão
publicados avisos no DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo e disponibilizados na integra no
sitio: www.altinopolis.sp.gov.br.
18.9 – Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Altinópolis, sito à Rua
Major Garcia nº 144 – Bairro Centro – Altinópolis SP – SERVIÇO DE PROTOCOLO GERAL, no
horário das 08h00 às 17h00.

18.10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
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18.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Vara da Comarca de Altinópolis.
18.12 – Constituem parte integrante do contrato ou outro instrumento equivalente resultante desta
licitação, mesmo que não transcritos, todos os itens deste edital, seus anexos, a proposta da licitante
vencedora e quaisquer outros documentos ou cartas que por ventura sejam apresentados em qualquer
fase da licitação para complementar ou esclarecer a instrução do processo.

Altinópolis, 29 de maio de 2018.

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES
Prefeito Municipal de Altinópolis
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – CONJUNTO MOTOR-BOMBA

1. OBJETO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO NETZSCH/NEMO®” MODELO –
NM063BY01L07V para o município de Altinópolis- SP.

2. JUSTIFICATIVA
O objeto visa adquirir o conjunto moto bomba reserva para evitar interrupções no abastecimento de
água do município, considerando - se a necessidade de captação de água no município.

3. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
3.1 - EXECUÇÃO DA BOMBA:
Tirantes e porcas dos tirantes: Aço Inox 304
Carcaça: Ferro Fundido
Partes giratórias: Aço Inox 420
Rotor: Aço Inox 420 com cromo duro especial – UM-40
Estator: Borracha: SBE (com furo para STP3)
Articulações: Tipo Pino com bucha e vedação “SM” em NBR
Guarnição do eixo: Selo mecânico NETZSCH/NEMO®” código 691165 montagem invertida,
lubrificado com glicerina.
Sentido de rotação: Anti-horário
Instalação: Horizontal
Bocal de sucção (vertical): Flange DN 6”, furação cfe. ANSI B16.1 – 125 PSI – FF
Bocal de Pressão (horizontal): Flange DN 4”, furação cfe. ANSI B16.1 – 125 PSI – FF
Pintura (Plano nº 03): Estator – Verde B60G – Demais componentes – cinza RAL 7031
Teste de performance: Ensaio padrão NDB 114.
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3.2 – CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Produto para bombear: Esgoto bruto gradeado
Temperatura de Bombeamento: Ambiente
Vazão do projeto: 22 m³/h
Vazão Nominal: 22 m³/h
Aspiração: (-) 5 m
Pressão manométrica: 2 bar
Rotação: 193 rpm
Potência absorvida: 3,2 HP
Tensão de alimentação: 220/380/440 V
4. COMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO E PREÇOS

4.1. Itens:

Item nº 01 - Bomba completa composta por:
- 01 - Moto redutor NETZSCH/SEW mod. NS67; n = 193 rpm; i = 9,08 com motor elétrico 7,5 HP;
4 polos; 220/380/440/760 V; 60 Hz; Trifásico; TFVE; IP55; Isolamento classe F; Alto rendimento.
- 01 - Manual de instruções em português
Valor Médio Cotado: R$ 14.734,00
Item nº 02:
- 01 – Base metálica tipo “C” em aço carbono
Valor Médio cotado: R$ 736,00

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
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Juntamente com a Proposta de Preço o fornecedor deverá apresentar:
 Descrição Técnica da bomba e do motor e suas limitações de operação (vazão) e pressão,
mínima e máxima, etc;
 Curva Característica do equipamento ofertado com indicação do ponto de operação
mostrando no mínimo a vazão, pressão, rendimento e potência consumida;
 Discriminação de peças e acessórios a serem fornecidos;
 Normas adotadas para projeto mecânico, dimensões e qualidade;
 Teste de fábrica a serem realizados com sua descrição, normas utilizadas e tolerâncias;
 Desenho do conjunto com cortes e dimensões básicas, tendo todas as peças e componentes
numerados e relacionados;
 Declaração de garantia do equipamento a ser fornecido de no mínimo 12 meses após o
fornecimento.

6. DO FORNECIMENTO

6.1. ENTREGA DO EQUIPAMENTO
O equipamento deverá ser entregue embalado e devidamente protegido no Almoxarifado da
Prefeitura Municipal de Altinópolis, situado no Parque de Exposição Santa Cruz. O transporte e
desembarque serão por conta do fornecedor.
Juntamente com o equipamento deverá ser entregue:
 Manuais técnicos de instalação e manutenção;
 Listagem da rede autorizada de manutenção e fornecimento de peças;
 Plaqueta de identificação afixada no corpo da bomba informando as suas características
principais: Marca, Modelo, Ordem de Produção, Vazão, Altura Manométrica e Diâmetro do
Rotor;
 Relatório dos ensaios realizados em fábrica.
6.2. GARANTIAS
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O fornecedor deverá apresentar na entrega do equipamento, termo de garantia pelo período mínimo
de 12 doze meses, sobre fornecimento com substituição e instalação dos componentes ou itens que
apresentarem defeitos de fabricação, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Altinópolis - SP.
6.3. PRAZO DE ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias no local acima
definido.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

, CNPJ Nº

, situada na

_____________________________________, telefone: (_______), fac-símile:(___)
e-mail:

@

,

, em atendimento às disposições do Edital de Pregão

Presencial nº 049/2018 DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002;

Local, ........... de ...................... de ................

.............................................................................................
Assinatura e nome do representante legal da empresa
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ANEXO III
MINUTA DE CREDENCIAMENTO
Pregão n. _______
Processo ________
Objeto __________
A _______________________________________________________(nome do licitante), por
seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n. ________________, com sede
_________________________________________, credencia como seu representante o Sr.
_______________________(nome e qualificação), para em seu nome participar do certame em
epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular ofertas e lances, negocias preço,
interpor recurso e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos
pertinente a este certame, e a prática de todo os demais atos inerentes ao pregão, na sessão
única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.
Data, ____________________
______________________________________________
(nome do licitante e representante legal)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº

/2018

A ______________(nome da licitante)________________________________
Qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, por seu representante legal (doc.
Anexo),

inscrita

no

CNPJ

sob

nº________________________________,

com

sede

à

_______________________________, declara para os devidos fins de direito que pretende
postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06.
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.
_____________(local)__________, _____(data)__________

_________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO V – DADOS REFERENCIAIS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
I.E.:
ENDERECO:
CIDADE:
CEP:
TELEFONE/FAX:
E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR DO LICITANTE:
NOME:
RG:
CPF:
EMAIL:

SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA:
NOME:
RG:
CPF:
EMAIL PESSOAL:
EMAIL PROFISSIONAL:
TELEFONE/FAX:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
NOME DO BANCO:
Nº BANCO: Nº AGENCIA:
Nº CONTA BANCARIA:
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ANEXO VI
Pregão Presencial nº. ____/_____

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

__________________________________________,
devidamente

inscrita

no

CNPJ

______________________________,

na

Pessoa

nº.
cidade

Jurídica

de

direito

_______________,
de

_________________,

privado,

sediada
estado

a
de

______________; CEP: ______________; telefone ________________, neste ato representado pelo
seu

PROCURADOR,

o

Senhor

___________________________________,

RG:

________________________ e do CPF: _______________________, em atendimento as
disposições do Edital de Pregão nº. ______, DECLARA para fins no disposto do Inciso V do Artigo
27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, que a proponente não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ainda, não emprega menor de 16
(dezesseis) anos.
Por ser verdade, firmo presente.
__________________,____/_____/_____

_________________________________
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ANEXO VII

Pregão Presencial nº ____/_____

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE

______________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ nº. _______________, sediada a ______________________________, na cidade de
_________________,
________________,

estado
neste

de
ato

______________;
representado

___________________________________,

RG:

pelo

CEP:
seu

______________;
PROCURADOR,

________________________

telefone

o
e

do

Senhor
CPF:

_______________________, em atendimento as disposições do Edital de Pregão nº. ______,
DECLARA para fins, que até o momento inexistem fatos supervenientes impeditivos a sua
habilitação no presente certame e que jamais foi declarada inidônea ou impedida de contratar e/ ou
licitar com a Administração Publica em qualquer das suas esferas.
Por ser verdade, firmo presente.
__________________,____/_____/_____

_________________________________
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Anexo VIII

Pregão Presencial nº ____/_____

DECLARAÇÃO DE ENTREGA E EXECUÇÃO

______________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ nº. _______________, sediada a ______________________________, na cidade de
_________________,
________________,

estado
neste

de
ato

______________;
representado

___________________________________,

RG:

pelo

CEP:
seu

______________;
PROCURADOR,

________________________

telefone

o
e

do

Senhor
CPF:

_______________________, em atendimento as disposições do Edital de Pregão nº. ______,
DECLARA para fins, que se responsabilizará pela entrega / execução do objeto licitado conforme
ordem de fornecimento / ordem de serviço e as especificações deste Edital bem como em sua
proposta e no prazo requerido.
Por ser verdade, firmo presente.

__________________,____/_____/_____

_________________________________
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Anexo IX
Pregão Presencial nº ____/_____

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES DO EDITAL

______________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ nº. _______________, sediada a ______________________________, na cidade de
_________________,
________________,

estado
neste

de
ato

______________;
representado

___________________________________,

pelo

CEP:
seu

______________;
PROCURADOR,

RG: ________________________

telefone

o
e

Senhor
do

CPF:

_______________________, em atendimento as disposições do Edital de Pregão nº. ______,
DECLARA para fins, que caso seja vencedora se compromete a atender a todas as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Por ser verdade, firmo presente.

__________________,____/_____/_____

_________________________________
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MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO
NETZSCH/NEMO®” MODELO – NM063BY01L07V, CONFORME DESCRITIVO NO
ANEXO I DO EDITAL, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DE ALTINÓPOLIS E A
EMPRESA XXXXXX.

Valor: R$

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, de um lado a PREFEITURA DE
ALTINÓPOLIS, com sede à Rua Major Garcia, nº 144, nesta cidade e Comarca de Altinópolis-SP,
devidamente representada pelo Prefeito, Sr. JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES,
residente e domiciliado nesta cidade Comarca de Altinópolis, Estado de São Paulo, doravante
denominada simplesmente PREFEITURA; e, de outro lado , a EMPRESA XXXX, situada à
XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, neste ato devidamente representado por XXXX, portador(a) do
RG. nº xxx e do CPF. nº xxx, doravante denominada simplesmente, CONTRATADA, fica justo e
avençado, dentro das cláusulas e condições a seguir expostas, o seguinte;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO

O objeto deste contrato foi licitado de acordo com as previsões contidas na Lei 10.520/02 e Lei nº
8.666/93, e pelas disposições que fazem parte integrante do Pregão Presencial nº. 049/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO.
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A CONTRATADA se obriga a entrega do material contratado AQUISIÇÃO DE CONJUNTO
MOTOR-BOMBA

TIPO

NETZSCH/NEMO®”

MODELO

–

NM063BY01L07V,

CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I DO EDITAL do Pregão Presencial nº 049/2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

A Prefeitura pagará a Contratada, pela aquisição do material a importância de R$ xxx

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a 01º em 30 dias e a 02º em 60 dias, após a
apresentação da nota fiscal juntamente com a aceitação e entrega dos produtos.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O presente contrato vigorará a partir da ordem de fornecimento e entrega total do produto. Até a
vigência do prazo de garantia.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

I - Compete à PREFEITURA:
§ 1º - Pagamento conforme edital;
§ 2º - Fiscalizar as condições do fornecimento exigidas.
II - Compete à CONTRATADA:
§1º. Fornecer os materiais licitados,
______________________________________________________________________
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: 016. 3665-9500 e
016. 3665-9531 e-mails: licitacao@altinopolis.sp.gov.br; compras@altinopolis.sp.gov.br;
compras.cotacão@altinopolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – Centro – Altinópolis – SP, 14.350-000
Fone: (0xx16) 3665-9500
E-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br

§2º. Reparar qualquer dano que porventura causar a Prefeitura ou a terceiros;
§3°. Arcar com todos os custos decorrentes do exercício de suas atividades, bem
como com todos os encargos sociais, tanto de funcionários como de eventuais contratados seus, tais
como fiscais previdenciários e trabalhistas, etc;
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO.
Caberá rescisão deste instrumento, independentemente de interpelação ou notificação
judicial ou extra judicial, sem que a contratada tenha direito a qualquer indenização, seja de que
espécie for, na hipótese de inobservância de qualquer cláusula ou condição deste contrato. Da
mesma forma caberá rescisão deste instrumento à ocorrência de qualquer um dos motivos do artigo
78, I/XVII, da lei nº8.666, de 21 de junho de 1.993, e demais alterações. Este contrato fica sujeito às
alterações previstas na Lei n. 10.520, juntamente com as autorizadas na Lei nº 8.886/93, e demais
alterações.
CLÁUSULA OITAVA - DA MULTA.
§1º - Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, a ser paga
pela parte que se tornar inadimplente.
§2º - As eventuais multas aplicadas por força do disposto neste item, não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem
impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
§3º - Será propiciada defesa a CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos precedentes.
§4º - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
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CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
Ficam fazendo parte integrante deste contrato o Pregão Presencial nº. 49/2018, bem como,
a proposta apresentada pela CONTRATADA, independentemente de transcrições, a Lei 10.520/02,
Lei nº 8.666/93 e demais alterações, a Lei Orgânica do Município de Altinópolis, além dos demais
dispositivos atinentes e aplicáveis à espécie. Fica expressamente vedada a sub-contratação, sem
prévia, expressa e escrita autorização da PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.

As partes elegem o Foro da Comarca de Altinópolis-SP, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

Altinópolis, xx de ____________ de 2018.

Prefeito de Altinópolis

TESTEMUNHAS

Contratada

Visto e conferido:
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS
CONTRATADA: xxxxx
PREGÃO Nº 049/2018.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSA PARA O
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTINOPOLIS
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido estará sujeito 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, conforme dados abaixo indicados, 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)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
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.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
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Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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