Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
CNPJ. 71.989.685/0001-99 - INSC. EST. 674.060.698.117
Rua Quintino do Valle, nº 298 – Centro – CEP 14.910-000 Tabatinga / SP– Fone: (16) 3321-9500

EDITAL Nº 022/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016

Por determinação do Senhor Prefeito Municipal de
Tabatinga/SP, tornamos Público que se acha aberto no Departamento de Administração
Geral desta Prefeitura, sito à Rua Quintino do Vale nº 298, Centro, o Pregão Presencial nº
015/2016, objetivando a Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para diversos Setores
da Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP, cujas propostas serão recebidas até as 08h00min
do dia 03 de Março de 2016 e abertura às 08h10min do mesmo dia.
Para conhecimento público expede-se o presente edital que é
afixado no local de costume nesta Prefeitura Municipal.

Tabatinga/SP, 19 de Fevereiro de 2016.

CÉLIA REGINA GARDIM
PREGOEIRA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016 – PROCESSO Nº 019/2016 – EDITAL Nº 022/2016
O Município de Tabatinga/SP, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torna público, para
conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 5.373, de 01 de Abril de 2015, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste
Edital, onde se realizará certame licitatório, na modalidade de PREGÃO (PRESENCIAL),
cujo objeto está definido abaixo, o qual observará os preceitos de direito público e, em
especial, as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, publicada no DOU de
18.07.2002, do Decreto Municipal nº 1.638, de 16 de maio de 2.007, subsidiariamente a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, LC. nº 123 de 14 de Dezembro de
2.006, e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1

DO OBJETO

1.1.
Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para diversos Setores da Prefeitura
Municipal de Tabatinga/SP, conforme termo de referência constante do Anexo I do presente
Edital.
2

DA ABERTURA

2.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro
designado, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste Edital.
DATA DA ABERTURA: 03 de Março de 2016
HORA: 08h00min
LOCAL: Rua Quintino do Vale, nº 298, Centro, Tabatinga/SP.
3

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1.
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências
e condições estabelecidas por este Edital e também apresentem as AMOSTRAS conforme
exigidas no item 9.7.
3.2.
É condição para a participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes,
até a data, horário e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, da
Declaração conforme exigência do item 9.1.1, nos moldes do modelo sugestão contido no
Anexo II deste edital, bem como dos DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (envelope n. 02)
e DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS PARA O ITEM QUE DESEJAR COTAR, em envelope
único (envelope nº 01), não transparentes e lacrados que serão identificados da seguinte
forma:
ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.
Data e hora da abertura: 03 de Março de 2016, às 08h00min.
Razão Social:
CNPJ:

2

Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
CNPJ. 71.989.685/0001-99 - INSC. EST. 674.060.698.117
Rua Quintino do Valle, nº 298 – Centro – CEP 14.910-000 Tabatinga / SP– Fone: (16) 3321-9500

Inscrição Estadual:
Endereço completo do licitante:
Telefone para contato: (XXX) XXXX-XXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.
Data e hora da abertura: 03 de Março de 2016, às 08h00min.
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço completo do licitante:
Telefone para contato: (XXX) XXXX-XXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.3.
Caso a indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de
transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de
documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa
do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida nem
atrapalhe o andamento do processo.
3.4.
Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de
preços e a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital.
3.5.
Não poderão participar:
a)
Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
b)
Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
c)
Empresas que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar
com este órgão licitante;
d)
Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação;
e)
Empresas que possuam, entre seus sócios, servidor deste órgão licitante.
3.6.
A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções
e penalidades legais aplicáveis.
4

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1
Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para a realização do Pregão, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a
petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo
telefone (0**16) 3321-9500 ou (0**16) 3321-9502.
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4.2
Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos
prazos legais.
4.3
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
5
DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES, DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1

Cada licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

I)
Declarações:
a)
Declaração separada de qualquer dos envelopes relacionados no subitem
abaixo, declarando que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame
licitatório, conforme exigido no subitem 9.1.1;
b)
Declaração de enquadramento ou termo de opção pelo Simples Nacional, nos
termos da LC nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 conforme modelo contido no Anexo IX.
II)
Envelope Nº 1 fechado e identificado com o número do Pregão, data e hora de
abertura, a razão social da licitante, o número de inscrição no CNPJ e da Inscrição Estadual,
o endereço completo, telefone para contato, o objeto da licitação e o título do conteúdo
“Proposta de Preço” contendo a respectiva proposta de preços; e
III)
Envelope Nº 2 fechado e identificado com o número do Pregão, data e hora de
abertura, a razão social da licitante, o número de inscrição no CNPJ e a Inscrição Estadual,
o endereço completo, telefone para contato, o objeto da licitação e o título do conteúdo
“Documentos de Habilitação” contendo os documentos relativos à habilitação.
5.2
Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados:
a)
no original; ou
b)
por cópia, com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor
integrante da Equipe de Apoio ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP; e
c)
ou pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido
publicado(s).
5.2.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.2.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório
apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados,
mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver
reconhecido a firma do emitente de tais documentos, além de serem traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
5.2.3 A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da
Equipe de Apoio ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP, poderá ser
efetuada, em horário de expediente, na Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP, situada
na Rua Quintino do Vale, nº 298, Centro, Tabatinga/SP, no horário das 07h00min às
13h00min, até o dia útil imediatamente anterior à data fixada para a realização do
Pregão. Nenhum documento será autenticado no dia da sessão de julgamento, com
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exceção dos documentos necessários ao credenciamento do licitante, conforme item
8.3.2 deste Edital.
5.2.4 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser
do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente
licitação.
5.2.5 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
6

DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1)

6.1
O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:
I)
Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de
Tabatinga/SP, Anexo IV, deste Edital, ou em formulário próprio contendo, no mínimo, as
mesmas informações exigidas no primeiro, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via,
no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas
todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa,
constando o preço de cada item expresso em Real (R$), em algarismos arábicos e por
extenso, conforme o formulário mencionado acima, devendo suas folhas ser rubricadas;
II)
Apresentar os preços completos, item a item, computando todos os custos
necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta;
III)
Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta)
dias correntes, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação
expressa será considerado como tal;
IV)
Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária, agência e banco. Os dados referentes à conta
bancária poderão ser informados na fase de contratação;
V)
Prazo e Local de entrega: o objeto do presente certame deverá ser entregue nos
limites do Município de Tabatinga/SP e/ou do distrito de Curupá, nos locais indicados pela
Contratante no ato da solicitação, em até 05 (cinco) dias úteis a partir da solicitação.
VI)
Do recebimento dos produtos:
a)
Provisoriamente, mediante recibo, no ato da entrega, para posterior
verificação da conformidade, qualidade, quantidades e atendimento das exigências contidas
no Edital.
a.1) Constatada diferença da conformidade, qualidade e quantidade efetivamente
recebida, a contratada deverá promover a reposição em prazo não superior à 02 (dois) dias
úteis, contados da emissão do recibo.
a.2) Não havendo a reposição no prazo supra mencionado, a CONTRATANTE
promoverá o pagamento apenas da quantidade efetivamente recebida, que estiver em
conformidade com a proposta, não podendo a CONTRATADA se recusar a efetuar os
fornecimentos futuros, por esse motivo.
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b)
Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.
VII)
Antes de realizar a entrega, a pessoa designada para isso deverá, obrigatoriamente,
comunicar o(a) responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP, sito
à rua Quintino do Vale, nº 298, Centro.
VIII) Condições de pagamento: em até 28 (vinte e oito) dias após a entrega do item,
contados a partir da entrega do produto, juntamente com a apresentação da documentação
fiscal, devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal, através do funcionário responsável
pelo recebimento. Caso a documentação fiscal apresente algum erro no seu preenchimento
ou esteja em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital, a CONTRATADA
deverá providenciar imediatamente uma nova documentação fiscal, sendo que o prazo para
pagamento será contado a partir da reapresentação da Nota Fiscal.
IX)
Declaração que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as
características necessárias arroladas no objeto desta licitação;
6.2
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo discrepância entre o valor
unitário e total para os itens do objeto do Edital, será considerado o primeiro.
6.3
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
6.4
A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos
necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso.
6.5
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato
convocatório.
6.6
A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
6.7
Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos
termos originais.
6.8
Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no
preâmbulo deste Edital.
7

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)

7.1
A licitante deverá apresentar, dentro do Envelope nº 2, os documentos relacionados
a seguir, bem assim aqueles elencados no subitem 7.2 e 7.3:
7.1.1 Habilitação Jurídica
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7.1.1.1
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.
7.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
7.1.2.1
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
com prazo de validade em vigor;
7.1.2.1.1
A prova da regularidade fiscal para com a Fazenda Federal deverá ser feita
através da Certidão conjunta de débitos, relativa a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
7.1.2.2
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei.
7.1.2.3
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.
7.1.3 Qualificação Econômico-financeira
7.1.3.1
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuídos da
sede da pessoa jurídica.
7.1.3.2
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
7.2
Todas as licitantes deverão apresentar, dentro do Envelope nº 2, os seguintes
documentos:
7.2.1 Declarações:
7.2.1.1
Declaração, assinada por quem de direito, de inexistência de fato
superveniente à emissão das certidões apresentadas, conforme for o caso, impeditivo de
habilitação no presente certame licitatório, conforme modelo Anexo V.
7.2.1.2
Declaração, assinada por quem de direito, que não emprega menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
modelo contido no Anexo VI.
7.3
Validade dos documentos
7.3.1 Os documentos, quando não constarem sua validade expressa, serão aceitos pela
Comissão Permanente de Licitações, quando emitidos com antecedência máxima de 90
(noventa) dias da data da apresentação dos envelopes.
8

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

8.1
Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do
certame deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente
munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com
poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
8.2
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos
neste Edital, por sua representada.
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8.3
Por credenciamento entende-se a apresentação dos documentos abaixo
especificados, conforme as diferentes hipóteses de representação, em todos os casos
acompanhados de documento oficial de identidade:
I)
quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação
estiver sendo exercida diretamente por órgão integrante da estrutura organizacional da
pessoa jurídica (Diretor, Gerente, etc.) documentos que comprovem a existência de poderes
de representação do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa jurídica – Estatutos
Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de documentos
que comprovem a eleição do credenciando para o dito cargo (Ata de Assembleia – Geral e,
quando for o caso, também Ata do Conselho de Administração, em que tenha(m)
ocorrido a(s) eleição(ões) a serem comprovada(s), devidamente registradas);
II)
quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e a sua representação
estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituído: os mesmos
documentos arrolados no inciso I, neste caso relativamente à pessoa que representar a
licitante na procuração, acompanhados da procuração, na qual sejam outorgados poderes
suficientes para representação em licitação;
III)
quando a licitante for constituída sob a forma de empresário individual e sua
representação estiver sendo exercida diretamente pelo titular: declaração de empresário
individual devidamente registrada;
IV)
quando a licitante for constituída sob a forma de empresário individual e sua
representação estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituído: o
mesmo documento referido no inciso III, acompanhado da procuração na qual sejam
outorgados poderes suficientes para representação em licitação.
a)
Os documentos referidos nos incisos I, II, III e IV deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva.
b)
Os documentos constantes do incisos I e II deverão estar acompanhadas de prova
de diretoria em exercício e prova de inscrição no Órgão Competente.
V)
Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), de
acordo com o Anexo IX.
8.3.1 Nas hipóteses em que o representante da licitante for procurador e a sua constituição
tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuração, a firma da pessoa
que representar a licitante na procuração deverá ser reconhecida por tabelião.
8.3.2 Esses documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da
sessão do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião, ou
pelo Pregoeiro, ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ao Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Tabatinga/SP, à vista do ORIGINAL.
8.4
A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento
não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder por
ela até que seja cumprido o disposto no subitem 8.3 deste Edital.
8.5

O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

8.6
Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
8.7
Condições específicas para a Habilitação de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte:
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8.7.1 Para fazer uso dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão comprovar sua situação junto ao
órgão competente.
8.7.2 As empresas que se enquadrarem como Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, conforme artigo 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
toda a documentação de habilitação.
8.7.3 Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, ficando facultado à
Comissão de Licitações a prorrogação do prazo por igual período.
8.7.4 A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação, nos termos do artigo 43, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123/2006.
9
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1
No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de
todas as licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após a abertura da mesma, receberá os documentos
abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não
previamente credenciadas, sendo registradas em Ata os nomes das licitantes.
9.1.1 Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo,
declarando que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório,
conforme modelo sugestão contido no Anexo II deste Edital.
9.1.2 Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de
Preço (envelope nº 1) e Habilitação (envelope nº 2).
9.2
A não entrega da Declaração exigida no subitem 9.1.1 deste Edital implicará o não
recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta
de Preço e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.
9.3
Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma do
subitem 9.1. deste Edital, o Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele
momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
9.4
Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o pregoeiro
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos
representantes das licitantes tal como previsto no item 8 supra, exame este iniciado antes
da abertura da sessão.
9.5
Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando-as em todas as
suas folhas.
9.6
Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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9.7
No dia do recebimento dos envelopes as empresas deverão apresentar
AMOSTRAS correspondentes aos produtos que estão ofertando, em embalagem e
rótulos originais, contendo todas as especificações do produto e na mesma
configuração e numeração descrita no edital (Súmula 19 do Tribunal de Contas do
estado de São Paulo), devidamente etiquetadas. Ainda, deverão apresentar uma lista
das amostras para conferência.
9.7.1 As amostras das empresas que não sagraram-se vencedoras poderão ser retiradas
após a assinatura do contrato.
9.7.2 As amostras das empresas vencedoras somente serão retiradas após o término do
contrato.
9.7.2.1 As empresas vencedoras deverão efetuar a troca das Amostras antes do seu
vencimento por outra igual, somente com nova data de vencimento, a qual poderá ser
retirado seguindo o item 9.7.2.
9.7.3 As amostras deverão ser apresentadas nas mesmas condições em que a
licitante deverá entregar caso venha a se sagrar vencedora.
10

DO JULGAMENTO

10.1 Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos.
10.1.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas
e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR
PREÇO ITEM do objeto do Edital.
10.1.1.1
A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances
verbais, oferta de lances verbais das licitantes proclamadas para tal, classificação final das
propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.1.2
A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços.
10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” de todas as licitantes.
10.2.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
10.2.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.
10.2.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances
verbais.
10.2.4.1
O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço,
multiplicada por 1,10 (um vírgula dez).
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até
o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
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10.2.5.1
No cômputo do item anterior, serão admitidas no máximo 03 (três) propostas,
ou seja, a(s) proposta(s) classificada(s) conforme o item 10.2.4., acrescida daquela(s)
classificada(s) na forma do item 10.2.5.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada.
10.2.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentar, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita
classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de
valor.
10.2.7.1
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$
0,01 (Um centavo de real) sobre o valor unitário de cada item, aplicável inclusive em
relação ao primeiro.
10.2.8 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
10.2.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando
sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
10.2.10
Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço para cada item e o valor estimado para a
contratação.
10.2.11
Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo
motivadamente a respeito.
10.2.12
Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
10.2.13
Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não
se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria
sessão do Pregão.
10.2.14
Nas situações previstas nos subitens 10.2.9, 10.2.12 e 10.3.4, o Pregoeiro
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço
melhor.
10.2.15
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente às sanções administrativas constantes do subitem 19.1, deste Edital.
10.2.16
Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega do objeto
condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.2.17
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.3.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 deste Edital, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
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10.3.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste Edital, serão inabilitadas.
10.3.2.1
A não apresentação no Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação, de
qualquer documento exigido neste Edital, para fins de habilitação, implicará inabilitação da
licitante.
10.3.3 Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na
hipótese da inexistência de recursos, e pela autoridade titular do órgão promotor do
certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvidos, face ao
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.3.4 Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto do certame, pelo Pregoeiro.
10.3.5 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s)
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
10.3.6 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até
que seja assinado o respectivo contrato. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes
à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.
10.3.7 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo
Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com
posterior encaminhamento dos autos ao Prefeito Municipal para homologação do certame e
decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão
encaminhados ao Prefeito Municipal para julgamento e, em caso de improvimento,
adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão
quanto à contratação.
11

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro
em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora.
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11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Rua Quintino do Vale, nº 298, Centro, Tabatinga/SP.
11.5 Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Prefeito Municipal, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.
11.6 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer e declarará, expressamente, que só
serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão.
11.6.1 Também não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente
apresentadas.
12

DA CONTRATAÇÃO

12.1 A empresa vencedora do certame deverá assinar o respectivo contrato, conforme
minuta (Anexo VII) no prazo máximo de 03 (Três) dias úteis, contados da data da publicação
da homologação na Imprensa Oficial.
12.1.1 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as
mesmas condições da habilitação.
12.1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços objeto da
presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
13

DA GARANTIA

13.1 Será dispensada a prestação de garantia para o cumprimento do contrato, nos
termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93.
14

DO PREÇO

14.1 O preço a ser pago pelo objeto da presente licitação será aquele constante da
proposta vencedora ou a negociação com o pregoeiro.
15

DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

15.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes
dotações, suplementadas se necessário:
15.1.1 Sob as unidades orçamentárias:

012 - CE 3.3.90.30.22 - FP 04.122.0007.2002.0000 – Material de Consumo Manutenção do Gabinete;

019 - CE 3.3.90.30.22 - FP 04.122.0029.2043.0000 – Material de Consumo Manutenção da Guarda Municipal;

029 - CE 3.3.90.30.22 - FP 04.122.0002.2004.0000 – Material de Consumo Manutenção da Administração Geral;
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066 - CE 3.3.90.30.22 - FP 15.452.0015.2006.0000 – Material
Manutenção de Obras e Serviços;

090 - CE 3.3.90.30.22 - FP 12.365.0004.2056.0000 – Material
Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE;

094 - CE 3.3.90.30.22 - FP 12.365.0004.2057.0000 – Material
Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA;

102 - CE 3.3.90.30.22 - FP 12.361.0005.2010.0000 – Material
Manutenção do Ensino Fundamental;

129 - CE 3.3.90.30.22 - FP 12.306.0022.2016.0000 – Material
Manutenção da Merenda Escolar;

169 - CE 3.3.90.30.22 - FP 13.392.0009.2017.0000 – Material
Manutenção da Cultura e Turismo;

176 - CE 3.3.90.30.22 - FP 27.812.0010.2018.0000 – Material
Manutenção do Esporte e Lazer;

186 - CE 3.3.90.30.22 - FP 10.301.0011.2019.0000 – Material
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS;

233 - CE 3.3.90.30.22 - FP 10.305.0011.2052.0000 – Material
Manutenção da Vigilância em Saúde;

245 – CE 3.3.90.30.22 – FP 20.605.0014.2023.0000 – Material
Manutenção da Agricultura e Abastecimento;

290 – CE 3.3.90.30.22 – FP 08.244.0012.2024.0000 – Material
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
16

de Consumo de Consumo de Consumo de Consumo de Consumo de Consumo de Consumo de Consumo de Consumo de Consumo –
de Consumo –

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

16.1 O recebimento do objeto licitado será realizado por servidor ou Comissão
especialmente designada pela Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP.
16.2 A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP e
não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.
16.3 A Contratante se reserva ao direito de rejeitar o objeto entregue, se em desacordo
com o contrato.
16.4 Quaisquer exigências inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente
atendidas pela Contratada.
17

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

17.1 Averiguada qualquer anormalidade nos produtos entregues, será emitido termo de
não recebimento, devendo nesta hipótese a contratada tomar as providências necessárias
dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias, visando a adequação de rigor, por sua conta e
risco, sem quaisquer ônus à Administração contratante, ficando o recebimento definitivo e
pagamento condicionados à efetiva adequação pertinente. Caso a empresa continue a
apresentar objeto que não esteja em conformidade com as especificações previstas neste

14

Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
CNPJ. 71.989.685/0001-99 - INSC. EST. 674.060.698.117
Rua Quintino do Valle, nº 298 – Centro – CEP 14.910-000 Tabatinga / SP– Fone: (16) 3321-9500

Edital, o fato será considerado como inexecução total, gerando a rescisão da contratação
com a consequente aplicação das penalidades cabíveis ao caso.
17.2
Na hipótese do Item 17.1, é facultada à Administração convocar a licitante
classificada em segundo lugar para, se quiser, fornecer o objeto pelo preço por ela cotado,
desde que negociado pela Administração para que o preço fique o mais próximo possível
daquele oferecido pela primeira colocada.
17.3
Caso a licitante vencedora, regularmente intimada nos termos do Item 12.1, não
compareça para assinar o respectivo contrato, a Administração poderá convocar a licitante
classificada em segundo lugar para, se quiser, fornecer o objeto pelo preço por ela cotado,
desde que negociado pela Administração para que o preço fique o mais próximo possível
daquele oferecido pela primeira colocada.
17.4 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização do mesmo.
18

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

18.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP:
I)
proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir
integralmente a proposta apresentada, observando-se as normas do respectivo Contrato;
II)
prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados sobre o objeto deste certame;
III)
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato;
IV)
atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA;
V)
aplicar as sanções administrativas contratuais.
18.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
I)
emitir nota fiscal correspondente à venda do objeto;
II)
proceder à entrega do objeto nos locais indicados pelo órgão licitante, dentro das
condições e preços ajustados em sua proposta;
III)
entregar o objeto desta licitação de acordo com as especificações constantes deste
Edital e anexos, observando criteriosamente o prazo de entrega, até a entrega total do
objeto licitado;
IV)
efetuar a troca do(s) produto(s) que apresentar(em) defeito(s) ou avaria(s), em até 02
(dois) dias úteis;
V)
para bens duráveis, oferecer garantia de fábrica dos produtos ofertados;
VI)
em caso de produtos alimentícios e de limpeza, efetuar a troca do(s) produto(s) com
prazo de validade inferior à 180 (cento e oitenta) dias, caso solicitado pelo almoxarife da
Contratante.
VII)
comunicar, antecipadamente, o(a) almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Tabatinga/SP à respeito da entrega da mercadoria;

15

Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
CNPJ. 71.989.685/0001-99 - INSC. EST. 674.060.698.117
Rua Quintino do Valle, nº 298 – Centro – CEP 14.910-000 Tabatinga / SP– Fone: (16) 3321-9500

VIII) encaminhar a Nota Fiscal de Vendas ao Departamento de Almoxarifado para atesto
e posterior encaminhamento a Contabilidade/Tesouraria a fim de efetivação do pagamento
devido;
IX)
prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de
Tabatinga/SP, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
X)
assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em
conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal de
Tabatinga/SP;
XI)
não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a
devida anuência da Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP;
XII)
Responder civil, criminal e administrativamente, pelos prejuízos que, em razão da
execução do contrato, causar à Contratante ou a terceiros em geral.
19

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1 A não observância do prazo de entrega do objeto licitado, pela CONTRATADA,
implicará em multa de mora de 01% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do
contrato, até o limite máximo de 20 (vinte) dias, independentemente das sanções legais que
possam ser aplicadas, de acordo com os arts. 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93, salvo se o
prazo for prorrogado pela Administração.
19.2 A multa referida no subitem anterior será descontada do pagamento devido à
contratada.
19.3 A CONTRATADA estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos arts. 90 à 97 da
Lei nº 8.666/93.
20

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos aos interesses públicos e o da
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
20.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde
que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como a
finalidade e a segurança da futura contratação.
20.3 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
20.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela
apresentação de documentação referente ao presente Edital.
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20.5 A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do
resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e incluise o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
20.7 O Prefeito Municipal Tabatinga/SP poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei no 8.666/93.
20.8 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
afetar a formulação das propostas.
20.9 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será
competente o foro da comarca de Ibitinga/SP, não obstante outro domicílio que a
CONTRATADA venha a adotar, ao qual expressamente renuncia.
20.10 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 estabelecidos.
20.11 Cópia do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através do site
(www.tabatinga.sp.gov.br) e também serão fornecidos, no horário normal de expediente,
na Rua Quintino do Vale, nº 298, Centro, Tabatinga/SP.
20.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
20.13 Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I

Termo de Referência.

Anexo II

Declaração de Ciência de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.

Anexo III

Planilha Estimativa de Custo.

Anexo IV

Formulário para Apresentação de Proposta de Preço.

Anexo V

Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente a Habilitação.

Anexo VI

Declaração de Não Emprego de Menor.

Anexo VII

Minuta de Contrato.

Anexo VIII

Termo de Credenciamento.
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Anexo IX

Declaração Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Tabatinga/SP, 19 de Fevereiro de 2016.

RAFAEL JACOB CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLIA REGINA GARDIM
PREGOEIRA
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

Objeto

1.1
Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para diversos Setores da Prefeitura
Municipal de Tabatinga/SP, conforme especificações e quantidades constantes neste Termo
de Referência, parte integrante do Pregão Presencial nº 015/2016 – Processo Licitatório nº
019/2016 – Edital nº 022/2016.
2.

Especificação / Detalhamento Técnico

Item

5

Descrição do Produto
AGUA SANITARIA 1L - Hipoclorito de sódio e água.- Princípio ativo: Hipoclorito de
sódio, teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5%; Embalado em frasco de material resistente que
impeça a ação da luz solar.
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
ALCOOL ETILICO 1L - Composição: Hidratado 91% - 1 Litro, devem constar no rótulo o
nº do registro na Anvisa/MS, CNPJ do fabricante, endereço para contato; CDR do
químico responsável, validade mínima de 12 meses, a partir da data de entrega do
produto.
ALCOOL GEL 1L - Álcool etílico em gel hidratado 70º;
Devem constar no rótulo o nº do registro na Anvisa/MS, CNPJ do fabricante, endereço
para contato; CDR do químico responsável;
Validade mínima de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
AMACIANTE C/ EXTRATO DE ALGODAO 2L - Aspecto físico líquido viscoso;
composição tensoativo catiônico; coadjuvante, aplicação amaciante artigos têxteis;
características adicionais líquido concentrado; solúvel em água; embalagem plástica 2
litros.
AVENTAL DE NAPA TAMANHO LONGO

6

BACIA DE ALUMINIO 6L

UN

12

7

BALDE DE ALUMINIO 20L
CERA LIQUIDA INCOLOR - Frasco 750ml;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
COADOR DE TECIDO TAMANHO MEDIO COM ARAME GALVANIZADO
CONDICIONADOR INFANTIL 200ML - DERMATOLOGICAMENTE TESTADO - COM
PH BALANCEADO - formulação suave e sem álcool - que não irrita os olhos, nem o
couro cabeludo.
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
COPO DESCARTAVEL 150ML - PCT 100 UNID. NORMAS NBR/ABNT

UN

35

FR

108

UN

232

FR

380

PCT

3.475

PCT

2.200

FR

2.814

FR

4.068

1

2

3

4

8
9

10

11
12
13

14

COPO DESCARTAVEL 50ML - PCT 100 UNID. NORMAS NBR/ABNT
DESINFETANTE 2L - Com germicida e bactericida;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
DETERGENTE GLICERINADO 500ML - LAVA LOUÇA COM GLICERINA;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do

Unid.

Qtd.

FR

4.524

FR

1.434

FR

216

FR

552

UN

42
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15
16

lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS - Em Nylon (Oval) com suporte de plástico resistente.

UN

7

UN

23

PCT

728

18

ESCOVA SANITARIA - Redonda em plástico branco.
ESPONJA DE AÇO - PAC. DE 60 GR C/8 Un;
Textura macia e isenta de sinais de oxidação.
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO (COZINHA)

UN

1.560

19

ESPONJA P/ BANHO - TESTADA DERMATOLOGICAMENTE

UN

400

20

FILTRO DE PAPEL P/ CAFE Nº103 - PCT C/ 30 UNID. - com Microtextura

CX

750

21

PCT

255

CX

144

UN

147

FR

192

FR

162

FR

2.532

FR

1.842

28

FOSFORO (10 CAIXAS C/ 40 PALITOS)
FOSFORO DE SEGURANÇA EXTRA LONGO:
Com padrão de avaliação do INMETRO, estabelecidos pela norma NIT-DIPAC-012 Medindo 9,4cm e contendo 50 unidades na caixa.
GUARDANAPO DE TECIDO (100% ALGODAO) - 40X66CM, branco, grosso e
resistente, com bainha ou overlocado.
LIMPA ALUMINIO GLICERINADO 500ML
LIMPA VIDROS - Com 500 ML o frasco;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
LIMPADOR LIMPEZA PESADA C/ 500ML - Removedor de gordura;
Limpador de impurezas;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
LIMPADOR MULTIUSO 500ML - A embalagem deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, nº do lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
LIXEIRA 14L PARA ESCRITÓRIO

UN

6

29

LIXEIRA C/ PEDAL 30L - Em plástico resistente, com adicionamento por pedal.

UN

8

30

LUSTRA MOVEIS 200ML

FR

108

31

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. G

PAR

438

32

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. M

PAR

450

33

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. P

PAR

274

34

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G (100 UN)

CX

10

35

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M (100 UN)

CX

60

36

PAR

50

UN

35

FR

284

39

LUVA DE RASPA CANO MEDIO TAM. G
MANGUEIRA 1/2 X 2MM ROLO C/ 30M - Mangueira tipo para jardim; Material PVC
traçado em nylon.
MULTI INSETICIDA SPRAY 300ML
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
PA DE LIXO METALICA C/ CABO LONGO (80CM).

UN

62

40

PANO MULTIUSO PICOTADO - ROLO 300 M

RL

12

41

PAPEL ALUMINIO - ROLO 7,5M X 45CM
PAPEL HIGIENICO ROLO DE 60M (4 UN) - Branco picotado; 100% celulose; Gofrado;
Não reciclado; Macio; Folha simples;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde.
PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PIA – BANHEIRO) 1000 FOLHAS:
Matéria prima: Celulose (100% fibras virgens);
Cor Branca - Medindo 22,5cm X 20,5cm;
Formato: Folhas intercaladas;
Textura: Folha Simples alta qualidade.

RL

96

PCT

5.760

PCT

628

17

22
23
24
25

26

27

37

38

42

43

20

Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
CNPJ. 71.989.685/0001-99 - INSC. EST. 674.060.698.117
Rua Quintino do Valle, nº 298 – Centro – CEP 14.910-000 Tabatinga / SP– Fone: (16) 3321-9500

45

PAPEL TOALHA PICOTADO C/ 2 UNIDADES:
Rolo com 60 toalhas; Medindo 10cm x 22 cm; Na cor Branca; Produzido com 100% de
Fibras Naturais; Dentro dos padrões da norma NBR-ISO-9001
REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 100CM

46

REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 40CM

UN

64

47

REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 60CM

UN

81

48

RODO DE ALUMINIO 100CM

UN

4

49

RODO DE ALUMINIO 40CM

UN

29

50

RODO DE ALUMINIO 60CM

UN

38

51

SABAO DE COCO 200G – PCT C/ 5 UNIDADES

PCT

190

52

PCT

270

CX

1.602

UN

900

UN

576

GL

38

SCH

598

UN

800

59

SABAO EM BARRA GLICERINADO 200G – PCT C/ 5 UNIDADES
SABAO EM PO - MULTI – AÇÃO caixa com 1KG;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
SABONETE 90G (FRAGANCIA SORTIDA)
Testado dermatologicamente;
Fragrância suave - 90 gramas;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
SABONETE INFANTIL 80G
TESTADO DERMATOLOGICAMENTE;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
SABONETE LIQUIDO - GALAO C/ 5 LITROS;
Aroma suave;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
SABONETE LIQUIDO SACHÊ (REFIL) COM 800ML:
Aroma Erva Doce - Com Anti – Séptico;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
SACO ALVEJADO XADREZ P/ LIMPEZA
Saco cru duplo;
Resistente, 100% algodão;
Medindo no mínimo 52cm x 68 cm (Tamanho padrão)
SACO DE LIXO PRETO 100L (PACOTE - 100 UN)

FD

266

60

SACO DE LIXO PRETO 40L (PACOTE - 100 UN)

FD

254

61

RL

66

FD

15

FR

234

FR

432

65

SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA (500 UN)
SACOLA PLASTICA RESISTENTE C/1000 un:
Material biodegradável;
Alça vazada;
Apresentando no mínimo 41cm x 50cm. Devendo a embalagem externa do produto
conter impressão inviolável, informando identificação do fabricante por seu CNPJ,
numero de unidades, dimensões e capacidade.
SAPONACEO CREMOSO 300ML
SHAMPOO INFANTIL - 400 ML:
Testado dermatologicamente, PH balanceado e sem álcool - com fórmula que não irrita
os olhos;
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do
lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde;
Validade mínima aproximada de 12 meses, a partir da data de entrega do produto.
SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ - Nº103 COM 30 unidades

UN

16

66

TOUCA DE REDE DESCARTAVEL C/ 100UN:

PCT

67

44

53

54

55

56

57

58

62

63

64

PCT

1.252

UN

4
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Confeccionada em TNT 100% propileno e clipada - na cor branca – atóxico.
67

68

VASSOURA CAIPIRA
Fibras naturais de milho de 100% para a longa vida;
Peso: 350-400g;
Com cabo;
VASSOURA NYLON - Cerdas sintéticas firmes e plumadas, com no mínimo 10cm de
comprimento, com no mínimo 54 tubos;
Cada tufo com no mínimo 25 fios;
Base em prolipropileno, com capa;
Fixação do cabo com sistema de rosca.

UN

248

UN

197

2.1
No dia do recebimento dos envelopes as empresas deverão apresentar
AMOSTRAS correspondentes aos produtos que estão ofertando, em embalagem igual
ou superior a constante no termo de referência (Súmula 19 do Tribunal de Contas do
estado de São Paulo), devidamente etiquetadas. Ainda, deverão apresentar uma lista
das amostras para conferência.
3.

Exigências Habilitatórias

As exigências contidas no item nº 07 do respectivo Edital.
4.

Exigências em relação à Proposta Comercial

As exigências contidas no item nº 06 do respectivo edital, conforme modelo constante no
Anexo IV do Edital.
5.

Finalidade

A presente licitação visa à Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para diversos
Setores da Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP.

Tabatinga/SP, 19 de Fevereiro de 2016.

RAFAEL JACOB CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLIA REGINA GARDIM
PREGOEIRA

REGINALDO JOSÉ CIRINO
OAB/SP 169.687
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO
_________________________________________________________________________,
(Razão Social da Empresa)
CNPJ Nº: _______________________ com sede na _______________________________
(nº de inscrição)
_________________________________________________________________________,
(endereço completo)
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no
inciso VII do artigo 4.º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, e
no subitem 9.1.1 do mesmo Edital, e para os fins do Pregão Presencial nº 015/2016 –
Processo Licitatório nº 019/2016 – Edital nº 022/2016, DECLARA expressamente que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe.
___________________, _________ de ____________ de 2016.

(Assinatura do responsável pela empresa)

Nome ou carimbo: ______________________________________________

Cargo ou carimbo: ______________________________________________

OBS: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão,
antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos
nesta licitação.
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ANEXO III
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO
1.
O custo estimado foi calculado com base nos preços praticados no mercado em
Fevereiro de 2016:
Item

Descrição do Produto

Unid. Qtd. V. Unitário V. Total

1

AGUA SANITARIA 1L -

FR

4.524

2

ALCOOL ETILICO 1L

FR

1.434

3

ALCOOL GEL 1L

FR

216

4

AMACIANTE C/ EXTRATO DE ALGODAO 2L

FR

552

5

AVENTAL DE NAPA TAMANHO LONGO

UN

42

6

BACIA DE ALUMINIO 6L

UN

12

7

BALDE DE ALUMINIO 20L

UN

35

8

CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML

FR

108

9

COADOR DE TECIDO TAMANHO MEDIO

UN

232

10

CONDICIONADOR INFANTIL 200ML

FR

380

11

COPO DESCARTAVEL 150ML (100 UN)

PCT 3.475

12

COPO DESCARTAVEL 50ML (100 UN)

PCT 2.200

13

DESINFETANTE 2L

FR

2.814

14

DETERGENTE GLICERINADO 500ML

FR

4.068

15

ESCOVA DE LAVAR ROUPA

UN

7

16

ESCOVA SANITARIA

UN

23

17

ESPONJA DE AÇO (8 UN)

PCT

728

18

ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO

UN

1.560

19

ESPONJA P/ BANHO

UN

400

20

FILTRO DE PAPEL P/ CAFE Nº103 (30 UN)

CX

750

21

FOSFORO (10 CAIXAS C/ 40 PALITOS)

PCT

255

22

FOSFORO DE SEGURANÇA (50 PALITOS)

CX

144

23

GUARDANAPO DE TECIDO (100% ALGODAO)

UN

147

24

LIMPA ALUMINIO GLICERINADO 500ML

FR

192

25

LIMPA VIDROS 500ML

FR

162

26

LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML

FR

2.532

27

LIMPADOR MULTIUSO 500ML

FR

1.842

28

LIXEIRA 14L

UN

6

29

LIXEIRA C/ PEDAL 30L

UN

8

30

LUSTRA MOVEIS 200ML

FR

108

31

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. G

PAR

438

32

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. M

PAR

450

33

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. P

PAR

274

34

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G (100 UN)

CX

10

35

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M (100 UN)

CX

60

36

LUVA DE RASPA CANO MEDIO TAM. G

PAR

50
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37

MANGUEIRA 1/2 X 2MM ROLO C/ 30M

UN

35

38

MULTI INSETICIDA SPRAY 300ML

FR

284

39

PA DE LIXO METALICA C/ CABO LONGO

UN

62

40

PANO MULTIUSO PICOTADO 300M

RL

12

41

PAPEL ALUMINIO 7,5M

RL

96

42

PAPEL HIGIENICO ROLO DE 60M (4 UN)

PCT 5.760

43

PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UN)

PCT

44

PAPEL TOALHA PICOTADO (2 UN)

PCT 1.252

45

REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 100CM

UN

4

46

REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 40CM

UN

64

47

REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 60CM

UN

81

48

RODO DE ALUMINIO 100CM

UN

4

49

RODO DE ALUMINIO 40CM

UN

29

50

RODO DE ALUMINIO 60CM

UN

38

51

SABAO DE COCO 200G (5 UN)

PCT

190

52

SABAO EM BARRA GLICERINADO 200G (5 UN)

PCT

270

53

SABAO EM PO 1KG

CX

1.602

54

SABONETE 90G (FRAGANCIA SORTIDA)

UN

900

55

SABONETE INFANTIL 80G

UN

576

56

SABONETE LIQUIDO 5L

57

SABONETE LIQUIDO REFIL 800ML

58

628

GL

38

SCH

598

SACO ALVEJADO XADREZ P/ LIMPEZA

UN

800

59

SACO DE LIXO PRETO 100L (100 UN)

FD

266

60

SACO DE LIXO PRETO 40L (100 UN)

FD

254

61

SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA (500 UN)

RL

66

62

SACOLA PLASTICA (1000 UN)

FD

15

63

SAPONACEO CREMOSO 300ML

FR

234

64

SHAMPOO INFANTIL 400ML

FR

432

65

SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL P/ CAFE Nº103

UN

16

66

TOUCA DE REDE DESCARTAVEL (100 UN)

PCT

67

67

VASSOURA CAIPIRA

UN

248

68

VASSOURA NYLON

UN

197

Valor Total

237.415,05

Valor Total Estimado: R$ 237.094,50 (Duzentos e trinta e sete mil, noventa e quatro
reais e cinquenta centavos).
Tabatinga/SP, 19 de Fevereiro de 2016.

RAFAEL JACOB CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLIA REGINA GARDIM
PREGOEIRA

ITAMAR SILVEIRA JUNIOR
DEPTO. COMPRAS
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ANEXO IV
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
_________________________________________________________________________,
(Razão Social da Empresa)
CNPJ Nº: _______________________ com sede na _______________________________
(nº de inscrição)
_________________________________________________________________________,
(endereço completo)
Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão
Presencial nº 015/2016 – Processo Licitatório nº 019/2016 – Edital nº 022/2016, a empresa
acima qualificada, vem apresentar a seguinte proposta de preços:
Item

Descrição do Produto

Unid. Qtd. V. Unitário

1

AGUA SANITARIA 1L

FR

4.524

2

ALCOOL ETILICO 1L

FR

1.434

3

ALCOOL GEL 1L

FR

216

4

AMACIANTE C/ EXTRATO DE ALGODAO 2L

FR

552

5

AVENTAL DE NAPA TAMANHO LONGO

UN

42

6

BACIA DE ALUMINIO 6L

UN

12

7

BALDE DE ALUMINIO 20L

UN

35

8

CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML

FR

108

9

COADOR DE TECIDO TAMANHO MEDIO

UN

232

10

CONDICIONADOR INFANTIL 200ML

FR

380

11

COPO DESCARTAVEL 150ML (100 UN)

PCT 3.475

12

COPO DESCARTAVEL 50ML (100 UN)

PCT 2.200

13

DESINFETANTE 2L

FR

2.814

14

DETERGENTE GLICERINADO 500ML

FR

4.068

15

ESCOVA DE LAVAR ROUPA

UN

7

16

ESCOVA SANITARIA

UN

23

17

ESPONJA DE AÇO (8 UN)

PCT

728

18

ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO

UN

1.560

19

ESPONJA P/ BANHO

UN

400

20

FILTRO DE PAPEL P/ CAFE Nº103 (30 UN)

CX

750

21

FOSFORO (10 CAIXAS C/ 40 PALITOS)

PCT

255

22

FOSFORO DE SEGURANÇA (50 PALITOS)

CX

144

23

GUARDANAPO DE TECIDO (100% ALGODAO)

UN

147

24

LIMPA ALUMINIO GLICERINADO 500ML

FR

192

25

LIMPA VIDROS 500ML

FR

162

26

LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML

FR

2.532

27

LIMPADOR MULTIUSO 500ML

FR

1.842

28

LIXEIRA 14L

UN

6

V. Total
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LIXEIRA C/ PEDAL 30L

UN

8

30

LUSTRA MOVEIS 200ML

FR

108

31

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. G

PAR

438

32

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. M

PAR

450

33

LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAM. P

PAR

274

34

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G (100 UN)

CX

10

35

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M (100 UN)

CX

60

36

LUVA DE RASPA CANO MEDIO TAM. G

PAR

50

37

MANGUEIRA 1/2 X 2MM ROLO C/ 30M

UN

35

38

MULTI INSETICIDA SPRAY 300ML

FR

284

39

PA DE LIXO METALICA C/ CABO LONGO

UN

62

40

PANO MULTIUSO PICOTADO 300M

RL

12

41

PAPEL ALUMINIO 7,5M

RL

96

42

PAPEL HIGIENICO ROLO DE 60M (4 UN)

PCT 5.760

43

PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UN)

PCT

44

PAPEL TOALHA PICOTADO (2 UN)

PCT 1.252

45

REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 100CM

UN

4

46

REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 40CM

UN

64

47

REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 60CM

UN

81

48

RODO DE ALUMINIO 100CM

UN

4

49

RODO DE ALUMINIO 40CM

UN

29

50

RODO DE ALUMINIO 60CM

UN

38

51

SABAO DE COCO 200G (5 UN)

PCT

190

52

SABAO EM BARRA GLICERINADO 200G (5 UN)

PCT

270

53

SABAO EM PO 1KG

CX

1.602

54

SABONETE 90G (FRAGANCIA SORTIDA)

UN

900

55

SABONETE INFANTIL 80G

UN

576

56

SABONETE LIQUIDO 5L

57

SABONETE LIQUIDO REFIL 800ML

58

628

GL

38

SCH

598

SACO ALVEJADO XADREZ P/ LIMPEZA

UN

800

59

SACO DE LIXO PRETO 100L (100 UN)

FD

266

60

SACO DE LIXO PRETO 40L (100 UN)

FD

254

61

SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA (500 UN)

RL

66

62

SACOLA PLASTICA (1000 UN)

FD

15

63

SAPONACEO CREMOSO 300ML

FR

234

64

SHAMPOO INFANTIL 400ML

FR

432

65

SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL P/ CAFE Nº103

UN

16

66

TOUCA DE REDE DESCARTAVEL (100 UN)

PCT

67

67

VASSOURA CAIPIRA

UN

248

68

VASSOURA NYLON

UN

197

Valor Total

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$............................. (.......................................................).
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Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto
desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado constante desta proposta.
Prazo de validade da proposta: _________________________ (não inferior a 60 (sessenta)
dias correntes, a contar da data de apresentação da proposta).
Prazo e Local de entrega: conforme especificações constantes do Edital.
Condições de pagamento: em até 28 (vinte e oito) dias contados a partir da entrega do
item, juntamente com a apresentação da documentação fiscal, devidamente recebido pelo
funcionário responsável da Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP. Caso a documentação
fiscal apresente algum erro no seu preenchimento ou esteja em desacordo com as
condições estabelecidas neste Edital, a CONTRATADA deverá providenciar imediatamente
uma nova documentação fiscal, sendo que o prazo para pagamento será contado a partir da
reapresentação da Nota Fiscal.
Nº da conta corrente: ____________________________________________________
Banco (cód): ___________________________________________________________
Agência (cód): __________________________________________________________
Telefone/fax/e-mail para contatos: __________________________________________

DECLARAMOS QUE O(S) OBJETO(S) OFERTADO(S) POR NOSSA EMPRESA
ATENDE(M), RIGOROSAMENTE, AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS ARROLADAS
NO OBJETO DA LICITAÇÃO.
____________________________________________________________
Local e data

_______________________________________________________________
Assinatura do responsável pela Empresa

Nome ou carimbo: _________________________________________________

Cargo ou carimbo: _________________________________________________
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO

_________________________________________________________________________,
(Razão Social da Empresa)
CNPJ Nº: _______________________ com sede na _______________________________
(nº de inscrição)
_________________________________________________________________________,
(endereço completo)
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão
Presencial nº 015/2016 – Processo Licitatório nº 019/2016 – Edital nº 022/2016, DECLARA
expressamente que até a presente data inexistem fatos impeditivos da habilitação da ora
Declarante no presente procedimento licitatório.

_________________________, _________ de _______________ de 2016.

________________________________________________
(Assinatura do responsável pela empresa)

Nome completo ou carimbo:_________________________________________

Cargo ou carimbo: _________________________________________________

OBS: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

_______________________________________________________________, inscrito no
CNPJ nº _______________________________, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr. (a) ____________________________________________ portador (a) da Carteira de
Identidade
nº
______________________________
e
do
CPF
nº_________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (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.
Sim ( ) Não ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Tabatinga/SP, ______ de _______________ de 2016.

_______________________________________________
Assinatura
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TABATINGA/SP E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 015/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2016 – EDITAL Nº
022/2016.
VALOR DO CONTRATO: R$ *************************
Pelo presente instrumento de Contrato que, entre si, celebram, de um lado,
o MUNICÍPIO DE TABATINGA/SP, na pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Rua Quintino do Vale, nº 298, Centro, devidamente inscrito no
CNPJ. sob o nº 71.989.685/0001-99, de ora em diante denominada CONTRATANTE,
representada
pela
Prefeito
Municipal,
o
Exmo.
Sr.
............................,
portador
do
RG.
nº
...........................
SSP-SP
e
CPF.
nº
...............................
e,
de
outro
lado,
a
Empresa
..............................................., devidamente inscrita no
CNPJ. sob o nº 99.999.999/9999-99 e Inscrição Estadual nº 999.999.999.999999, com sede na Rua .......................................,
Fone:
.................,
neste
ato
legalmente
representada
pelo
Sr.
..................................., portador do RG. nº 99.999.999-9 e do
CPF. nº 999.999.999-99, de ora em diante denominado simplesmente
CONTRATADA, têm entre si justo e convencionado, por este instrumento e na
melhor forma do direito, o que se contêm nas cláusulas e condições a
seguir, que mutuamente aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
1.1
O presente contrato tem como objeto a Aquisição de Produtos de
Higiene e Limpeza para diversos Setores da Prefeitura Municipal de
Tabatinga/SP, conforme quantidades e especificações constantes do Edital do
Pregão Presencial nº 015/2016 – Processo Licitatório nº 019/2016 – Edital
nº 022/2016, proposta de preço, demais documentos integrantes daquele
certame e grade demonstrativa abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1
A CONTRATADA obriga-se a entregar os produtos, objeto do contrato,
nos limites do Município de Tabatinga/SP e/ou no distrito de Curupá, nos
locais indicados pela Contratante no ato da solicitação, em até 05 (cinco)
dias úteis a partir da solicitação.
2.2
Antes de realizar a entrega, a pessoa designada para isso deverá,
obrigatoriamente,
comunicar
o(a)
responsável
pelo
almoxarifado
da
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Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP, sito à rua Quintino do Vale, nº 298,
Centro.
2.3

Os produtos serão recebidos:
a)
Provisoriamente, mediante recibo, no ato da entrega, para
posterior verificação da conformidade, qualidade, quantidades e atendimento
das exigências contidas no Edital.
a.1)
Constatada diferença da conformidade, qualidade e quantidade
efetivamente recebida, a contratada deverá promover a reposição em prazo
não superior à 02 (dois) dias úteis, contados da emissão do recibo.
a.2)
Não havendo a reposição no prazo supra mencionado, a
CONTRATANTE promoverá o pagamento apenas da quantidade efetivamente
recebida, que estiver em conformidade com a proposta, não podendo a
CONTRATADA se recusar a efetuar os fornecimentos futuros, por esse motivo.
b)
Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação.
CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E PAGAMENTO
3.1
Pela aquisição do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o total de R$ ............... (...............................).
3.2
O pagamento se dará em até 28 (vinte e oito) dias contados a partir
da entrega do item, juntamente com a apresentação da documentação fiscal,
devidamente recebida pelo funcionário responsável desta Prefeitura. Caso a
documentação fiscal apresente algum erro no seu preenchimento ou esteja em
desacordo com as condições estabelecidas neste Edital, a CONTRATADA deverá
providenciar imediatamente uma nova documentação fiscal, sendo que o prazo
para pagamento será contado a partir da reapresentação da Nota Fiscal.
CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO DAS DESPESAS
4.1
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação, suplementadas se necessário:



012
Consumo 
019
Consumo 
029
Consumo 
066
Consumo 
090
Consumo 
094
Consumo -

- CE 3.3.90.30.22 - FP 04.122.0007.2002.0000
Manutenção do Gabinete;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 04.122.0029.2043.0000
Manutenção da Guarda Municipal;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 04.122.0002.2004.0000
Manutenção da Administração Geral;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 15.452.0015.2006.0000
Manutenção de Obras e Serviços;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 12.365.0004.2056.0000
Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 12.365.0004.2057.0000
Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA;

–

Material

de

–

Material

de

–

Material

de

–

Material

de

–

Material

de

–

Material

de
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102
Consumo 
129
Consumo 
169
Consumo 
176
Consumo 
186
Consumo 
233
Consumo 
245
Consumo –

290
Consumo –

- CE 3.3.90.30.22 - FP 12.361.0005.2010.0000 –
Manutenção do Ensino Fundamental;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 12.306.0022.2016.0000 –
Manutenção da Merenda Escolar;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 13.392.0009.2017.0000 –
Manutenção da Cultura e Turismo;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 27.812.0010.2018.0000 –
Manutenção do Esporte e Lazer;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 10.301.0011.2019.0000 –
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS;
- CE 3.3.90.30.22 - FP 10.305.0011.2052.0000 –
Manutenção da Vigilância em Saúde;
– CE 3.3.90.30.22 – FP 20.605.0014.2023.0000 –
Manutenção da Agricultura e Abastecimento;
– CE 3.3.90.30.22 – FP 08.244.0012.2024.0000 –
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social –

Material

de

Material

de

Material

de

Material

de

Material

de

Material

de

Material

de

Material
FMAS.

de

CLÁUSULA QUINTA: MULTAS
5.1
A não observância do prazo de entrega do produto, pela CONTRATADA,
implicará em multa de mora de 01% (um por cento) por dia de atraso, sobre o
valor total do contrato, até o limite máximo de 20 (vinte) dias,
independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo
com os arts. 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93, salvo se o prazo for
prorrogado pela Administração.
5.2
A multa referida no subitem anterior será descontada do pagamento
devido à contratada.
5.3
A CONTRATADA estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos
arts. 90 à 97 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO
6.1
O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente contrato
implicará na sua rescisão, a critério da parte inocente, ou por mútuo
acordo dos contratantes, atendida a conveniência do serviço público.
6.2
Porém, fica entendido que a CONTRATANTE poderá declarar rescindido o
contrato, independentemente de interpelação ou de procedimento judicial, em
caso de falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO
7.1
Ficam fazendo parte integrante do presente contrato, independente de
transcrição, os seguintes documentos:
a)
Edital do Pregão Presencial nº 015/2016 – Processo Licitatório nº
019/2016 – Edital nº 022/2016, vinculando-se, desta forma, aos termos
estabelecidos na respectiva licitação;
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b) Proposta
certame.

da

CONTRATADA

e

demais

documentos

integrantes

do

referido

CLÁUSULA OITAVA: VIGÊNCIA
8.1
Este contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, até
o dia XX de XXXXXXXX de 2016, ou até a entrega total do objeto licitado,
verificando o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA NONA: FORO
9.1
Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste
contrato, fica eleito o foro da Comarca de Ibitinga/SP, não obstante outro
domicílio que a CONTRATADA venha a adotar, ao qual expressamente renuncia.
E, por assim, estarem
partes aceitar todas
contrato, bem como
regulamentares sobre o
das testemunhas abaixo

justos, combinados e contratados, declaram ambas as
as disposições contidas nas cláusulas do presente
observar fielmente outras disposições legais e
assunto, firmando-o em 04 (quatro) vias na presença
assinadas.

Tabatinga/SP, XX de XXXXXXX de 2016.
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ANEXO VIII
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ____________________________________________________ com sede na
_____________________________________________________,
CNPJ
nº
___________________________________________, representada pelo(a)
Sr. (a)
_________________________________________,
CREDENCIA
o(a)
Sr.
(a)
____________________________________________________________, portador(a) do
RG. nº ________________________ e CPF. nº ____________________________, para
representá-la perante a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/SP
na
licitação realizada na modalidade Pregão Presencial sob nº 015/2016 – Processo Licitatório
nº 019/2016 – Edital nº 022/2016, do tipo menor preço unitário, podendo formular lances
verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de
recursos, em todas as fases do referido certame licitatório.

NOME: _________________________________________________________

RG.:___________________________________________________________

CARGO: ________________________________________________________

OBS: Credenciar-se conforme o item 08 do instrumento convocatório.
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: (Identificação da Licitação)

......................................................., inscrito no CNPJ nº
.................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
...................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº
............................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a
exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.
.

_____/___________/_______
(Data)

_______________________
(Representante Legal)
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