Município de Nhandeara
Prefeitura Municipal de Nhandeara
Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 – CEP 15190-000
Fone/Fax: (17) 3467-4990
CNPJ 45.146.271/0001-98 – Estado de São Paulo
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018

Razão Social: __________________________________________________________________
CNPJ nº: _______________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________
Cidade: _______________________________________ Estado: ________________________
CEP: ____________________ E-Mail: _______________________________________________
Telefone/Fax: ____________________________________

Obtivemos através do acesso www.nhandeara.sp.gov.br nesta data, cópia do
Edital de licitação do Pregão Presencial acima identificado.
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Pregão Presencial e remetê-lo
ao Setor de Licitação, por meio do email licitacao@nhandeara.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime o Município de Nhandeara da responsabilidade
da comunicação, por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e
retificações ocorridas, bem como de qualquer informação adicional, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Local ___________________________, _____ de _______________ de ________.

________________________________
Assinatura
Nome por extenso

Município de Nhandeara
Prefeitura Municipal de Nhandeara
Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 – CEP 15190-000
Fone/Fax: (17) 3467-4990
CNPJ 45.146.271/0001-98 – Estado de São Paulo
EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2018
PROCESSO Nº 089/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubos de
concreto armado para águas pluviais, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência - anexo I deste edital.
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/12/2018
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00h.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal,
localizada na Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, nº 359 - Centro, CEP. 15190-000,
Nhandeara, Estado de São Paulo. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o
auxílio da Equipe de Apoio. Os envelopes contendo a proposta e os documentos
de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o
credenciamento dos interessados.
RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Setor de Licitações Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, nº 359 - Centro, Nhandeara-SP, CEP. 15190-000,
tel. (17)3467-4990, e-mail: licitacao@nhandeara.sp.gov.br.
O
Edital
encontra-se
disponível
no
endereço
eletrônico
http://acessoainformacao.newscom.com.br/nhandeara/licitacoes/pregaopresencial/.
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos preferencialmente através do
e-mail licitacao@nhandeara.sp.gov.br, até o prazo de dois dias úteis anteriores à
data para abertura dos envelopes.
As eventuais impugnações contra este Edital deverão ser protocoladas
diretamente na sede da Prefeitura Municipal, na forma, nos prazos e com os
efeitos estabelecidos em Lei. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail
(licitacao@nhandeara.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento
condicionada à protocolização do original no Setor de PROTOCOLO no prazo de
até 48 horas anteriores à data para abertura dos envelopes.
O Prefeito Municipal de Nhandeara, usando de sua competência, torna público
que se acha aberta neste Município, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, conforme estabelecido neste
instrumento convocatório.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
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Complementar nº 123/06, e alterações, e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste
instrumento convocatório, bem como do Termo de Referência – Anexo I.
Integram este Edital os anexos de I a VII.
1 – CONSIDERAÇÃO INICIAL
1.1. As quantidades indicadas no Anexo I representam estimativas de
utilização anual, sem que haja obrigação de contratação total.
1.2. Para cobertura das despesas oriundas das futuras contratações serão
utilizados os recursos provenientes das seguintes classificações orçamentárias:
15452026.2.021 – elemento 3.3.90.30.00 – Fonte 1 – Recurso Próprio;
26782039.2.034 – elemento 3.3.90.30.00 – Fonte 1 – Recurso Próprio;
2 – PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão todas as empresas pertencentes ao ramo
de atividade pertinente ao objeto desta licitação, e ainda, estejam de acordo
com a legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que o regulamente.
2.2. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93,
não será permitida a participação de empresas: estrangeiras que não
funcionem no país; reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua
forma de constituição; com falência decretada; impedidas e suspensas de
licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da
Súmula n° 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; impedidas de
licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98;
declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
2.3. Como condição de participação, em atendimento ao art. 4º, VII, da Lei
10.520/2002, a empresa deverá declarar, conforme modelo ANEXO IV, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
2.4. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de
proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e
seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na
legislação mencionada em seu preâmbulo.
2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os
benefícios da Lei Complementar n.° 123/06, atualizada nos termos da Lei
Complementar nº 147/2014 devem apresentar junto ao credenciamento,
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declaração subscrita pelo contador da empresa ou pessoa responsável que
comprove tal opção, ou outro documento equivalente (Anexo V).
2.6. Serão aceitos os envelopes recebidos por correio ou protocolizados
antecipadamente junto à Seção de Licitações, desde que isso ocorra antes
do horário previsto para a realização da sessão pública, não havendo
necessidade de representante credenciado, no entanto, a empresa estará
automaticamente renunciando aos direitos consagrados àquelas empresas
que estarão credenciadas.
3 – CREDENCIAMENTO
3.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser
apresentado o que se segue:
3.1.1. Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado) - instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta
Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador - instrumento público de procuração ou
instrumento particular do representante legal que o assina, do qual
constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da
empresa na forma estipulada no subitem “a”;
c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que
deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV
deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2
(Habilitação) e no momento do credenciamento;
d) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando
ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que
deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V
deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2
(Habilitação) e no momento do credenciamento.
3.2. Para obter os benefícios da Lei Complementar n.° 123/06, atualizada nos
termos da Lei Complementar nº 147/2014, a qualidade de microempresa ou

Município de Nhandeara
Prefeitura Municipal de Nhandeara
Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 – CEP 15190-000
Fone/Fax: (17) 3467-4990
CNPJ 45.146.271/0001-98 – Estado de São Paulo
empresa de pequeno porte deverá estar expressa no documento
apresentado em cumprimento ao item 3.1.1, alínea “d”, deste edital.
3.2.1. Para se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406/02, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, deverão cumprir as disposições do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123/06, além de não incorrer em nenhuma das exceções
contidas nos incisos I a X do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.°
123/06, atualizada nos termos da Lei Complementar nº 147/2014, ressalvada
a hipótese do item 2.5 deste edital.
3.2.2. Ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato
no sentido de admitir que sua entidade empresarial é empresa de pequeno
porte ou microempresa a fim de obter tratamento diferenciado no certame,
quando não se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n.°
123/06, atualizada nos termos da Lei Complementar nº 147/2014, ou quando
estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X do §4º do artigo 3°
da Lei Complementar n.° 123/06, constitui fraude à realização de ato do
procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no
artigo 93 da Lei n.° 8.666/93.
3.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá
identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
3.4. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciado,
sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante
credenciado.
3.4.1. A licitante que não contar com representante presente na sessão ou,
ainda que presente, não se credenciar perante o Pregoeiro, não poderá
praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação
defeituosa. Ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociação de preços, de interpor recurso, de renunciar ao direito de
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a
reunião de abertura dos envelopes de proposta e de documentos relativos
a este pregão.
3.4.2. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e
será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação de propostas e apuração de menor preço.
3.5. As licitantes que desejarem encaminhar seus documentos via postal com
AR (Aviso de Recebimento) deverão endereçá-los à Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nhandeara, localizada na Rua Dr. Octaviano Cardoso
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Filho, nº 359 – Centro – Cep: 15.190-000 - Nhandeara/SP, sendo aceitos apenas
aqueles que chegarem até o horário marcado para o início da abertura do
certame e consignarem:
a) credenciamento: estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial ou outro
órgão competente, devidamente autenticado, documento com foto,
declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação (conforme
modelo constante do Anexo IV) e se enquadrar na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo V) para obter os
benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, atualizada nos termos da Lei
Complementar nº 147/2014;
b) Envelope nº 01 – Proposta; Envelope nº 02 – Habilitação, conforme item 4
deste edital.
3.5.1. A opção por esta forma de participação ensejará a sujeição aos itens
3.4.1 e 3.4.2.
3.6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo
Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua
apresentação;
3.7. Os documentos relacionados com a proposta e com a habilitação não
precisarão constar dos respectivos envelopes, se já tiverem sido apresentados
junto ao credenciamento.
4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em
sua parte externa os seguintes:
DENOMINAÇÃO/RAZÃO SOCIAL
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018
PROCESSO Nº 089/2018

DENOMINAÇÃO/RAZÃO SOCIAL
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018
PROCESSO Nº 089/2018

5 – DA PROPOSTA (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01)
5.1. O envelope nº 01, identificado com o subtítulo “PROPOSTA”, deverá conter
proposta formulada conforme modelo referencial anexo ao edital, elaborada
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e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador legitimo e
legalmente constituído.
5.1.1. De preferência, além da proposta impressa, emitir a proposta em meio
digital, a partir do sistema da Prefeitura (o arquivo para cotação da
proposta poderá ser solicitado pelo email licitacao@nhandeara.sp.gov.br),
devendo esta proposta ser entregue em mídia digital (CD, pen drive, etc)
dentro do envelope proposta. Prevalecendo a via impressa da proposta
comercial.
5.2. 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.
5.3. Deverão estar consignados na proposta:
5.3.1. A denominação, CNPJ e endereço da proponente;
5.3.2. Número do processo e do pregão;
5.3.3. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com a
especificação descrita no anexo I deste Edital e outros elementos
indispensáveis a sua precisa caracterização.
5.3.4. Preço unitário e total, expressos em moeda corrente do pais (Real),
com 2 casas decimais após a vírgula, incluindo, além do lucro, todas as
despesas, tais como: transporte, tributos (taxas, impostos, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos
comerciais, fretes e todas outras despesas de qualquer natureza e todos os
ônus diretos e indiretos;
5.3.5. Validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias contados a
partir da data de sua apresentação. Se, por falha do proponente, a
proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada válida
por 90 (noventa) dias, independentemente de qualquer outra
manifestação;
5.4. Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades e especificações
previstas neste edital.
5.5. Os itens de Propostas que eventualmente não correspondam às
especificações ou quantidades contidas no Termo de Referência deste Edital
serão desconsiderados.
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5.5.1. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal nas
propostas, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão de sua Proposta e não comprometam o interesse público.
5.6. A ausência de assinatura da proposta comercial poderá ser suprida pelo
sócio, caso esteja participando do certame ou representante legal no
momento da sessão, caso tenha poderes para tanto ou pelo sócio.
5.7. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo
representante legal presente à Sessão de Abertura dos envelopes das
Propostas de Preços, com poderes para esse fim.
5.8. A falta de CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida
pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de
documentação de habilitação.
5.9. Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente
aceitando e se sujeitando às cláusulas do presente edital.
6 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02)
Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de
pequeno porte, deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte
conformidade:
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso.
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores,
tratando-se de sociedade empresária;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
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f) Os documentos relacionados nos subitens “a” a “e” acima especificados
não precisarão constar do Envelope nº 2 - Habilitação se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma
da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
b.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
b.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou
Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria
Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
b.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;
c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011
e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;
e) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do
contrato;
e.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição;
e.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da
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homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
deste Município, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa;
e.3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem e.2, 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, sendo assegurado o exercício do
direito de preferência na hipótese de haver participação de demais
microempresas e empresas de pequeno porte.
e.4) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno
porte atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa
na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica.
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a
licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo
juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em
vigor.
6.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES
Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel
timbrado, conforme Anexo VI deste Edital, atestando que:
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
b) A empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho,
para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da
Constituição do Estado de São Paulo;
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c) A empresa não está declarada inidônea por qualquer órgão da
Administração Municipal, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que
no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e,
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do
administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo
cumprido;
e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de
que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar
comprovação documental de que as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo
Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua
apresentação;
7.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos
em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às
certidões;
7.3. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões
apresentadas, este Município aceitará como válidas as expedidas até 120
(cento e vinte) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas;
7.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for a 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;
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o
participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar
toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 6.1
a 6.4;
7.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará
a inabilitação do licitante;
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7.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta
na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos
documentos obtidos por este meio eletrônico.
8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública,
iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em
participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos
indicados no item 3.1.
8.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao
Pregoeiro os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a
Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
8.3. O julgamento será feito pelo critério de menor preço por item, observadas
as especificações e parâmetros mínimos definidos neste Edital;
8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as
propostas:
8.4.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições
fixados neste Edital;
8.4.2. Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em
proposta ofertadas pelos demais licitantes;
8.4.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste
Edital;
8.4.4. Cujo valor seja superior ao valor estimado pela Administração.
8.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará
por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.
8.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
8.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela;
8.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no
item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os
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menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas,
serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;
8.6.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do
autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
8.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, com redução mínima livre entre os
lances.
8.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
8.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência
às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
8.9.1. 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;
8.9.2. 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;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido no subitem 8.9.1 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.
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8.9.3. 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;
8.9.4. 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 8.9.1;
a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de
lances.
8.10. Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos
valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item
8.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para
estas, o último preço ofertado.
8.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
licitante desistente às penalidades legais cabíveis.
8.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com
vistas à redução do preço.
8.13. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno,
a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições
habilitatórias estipuladas neste Edital;
8.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública
de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo
vedada a apresentação de documentos novos.
8.16. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
8.17. Este Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo
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essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados
pela verificação, o licitante será inabilitado.
8.18. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não
atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os
respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua
aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
8.19. Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos
neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.
8.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de apoio.
8.21. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e
declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
9 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.
9.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e
protocolada na sede da Prefeitura Municipal.
9.3.
Admite-se
impugnação
por
intermédio
de
e-mail
licitacao@nhandeara.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento
condicionada à protocolização do original na sede da Prefeitura Municipal no
prazo de 48 horas de seu envio;
9.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho
fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.
9.5. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado
este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das
condições nele estabelecidas.
9.6. Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo
de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual
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número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.
9.6.1. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.6.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante
implicará na decadência do direito de recurso.
9.6.3. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
9.7. Julgados os recursos, será classificada em 1º lugar a empresa vencedora e
homologado o certame.
9.8. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das
licitantes desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras
permanecerão sob custódia do Pregoeiro até a efetiva formalização da(s)
Ata(s) de Registro de Preços.
9.9. Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica ou
verbal, devendo os mesmos obrigatoriamente serem protocolados, em
ORIGINAL ou através de CÓPIA AUTENTICADA, no Serviço de Protocolo Geral
do MUNICÍPIO DE NHANDEARA, sito na Rua Octaviano Cardoso Filho, 359 Centro - Nhandeara -SP, sempre dirigido ao Pregoeiro, informando o número
do PREGÃO em tela.
9.9.1. Os recursos deverão ser acompanhados de documentação
comprobatória que demonstre a representatividade do representante legal
que assinou os mesmos.
9.10. Serão aceitos recursos por intermédio de “fac-símile” ou e-mail
(licitacao@nhandeara.sp.gov.br) ficando a validade do procedimento
condicionada à apresentação do ORIGINAL ou da CÓPIA AUTENTICADA por
cartório competente, no prazo máximo de 01 (um) dia útil subseqüente e
dentro do horário de expediente do MUNICÍPIO DE NHANDEARA (08h00min às
11h00min e das 13h00min às 17h00min).
9.11. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
Pregoeiro sempre que não houver recurso.
9.12. A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM.
9.13. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à
proponente vencedora pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela
própria autoridade competente.
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10 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES
10.1. A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das
disposições contidas no Decreto Municipal nº 2.480/2012, no que couber e será
subscrita pela autoridade que assinou o edital.
10.2. A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s)
fornecedor(es), com observância da ordem de classificação, as quantidades
e as condições que serão observadas nas futuras contratações.
10.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais
beneficiários no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação. A
proponente que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída.
10.4. Colhidas as assinaturas, este Município providenciará a imediata
publicação da Ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que
trata a parte final do subitem 10.3.
10.5. A existência de preços registrados não obriga este Município a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada
ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.
10.6. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a empresa detentora terá
seu Registro de Preços cancelado quando:
10.6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
10.6.2. Recusar-se a assinar o Contrato ou não retirar o instrumento
equivalente, no prazo estabelecido por este Município, sem justificativa
aceitável;
10.6.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àquele praticados no mercado;
10.6.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações;
10.6.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos
do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
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10.6.6. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar
com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações.
10.7. Independentemente das previsões retro indicadas, a detentora poderá
solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
10.8. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados
a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos
anexos e na própria ata.
10.9. Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades
deste Município e por meio da emissão de Autorização de Compras ou de
Fornecimento, conforme o caso, e a respectiva Nota de Empenho;
10.9.1. O fornecedor deverá retirar o instrumento de compra no prazo de
cinco dias corridos, contados da convocação;
10.9.2. A retirada do instrumento de compra fica condicionada a
atualização, pelo fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista nos
termos do item 6.2;
10.9.3. Se as certidões apresentadas para habilitação ou constantes do
cadastro ainda estiverem válidas o fornecedor estará dispensado de
atualizá-las.
10.10. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em retirar
o instrumento de compra no prazo marcado, terá seu Registro de Preços
cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela inexecução total do ajuste.
11 – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA
11.1. As condições e prazos de entrega estão estipulados no Termo de
Referência, constante no Anexo I deste edital.
12 – FORMA DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias contados da data de
recebimento da nota fiscal/fatura e recebimento definitivo do
produto/material, diretamente na conta bancaria informada pela Detentora /
Contratada;
12.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
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12.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada no momento da entrega
do(s) produto(s) e, ainda, deverá ser encaminhada uma cópia e/ou via da
nota no seguinte email da Administração: compras@nhandeara.sp.gov.br.
12.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá
início e encerramento em dias de expediente neste Município.
12.5. Para efeito de pagamento, a Detentora / Contratada encaminhará os
documentos de cobrança para a Administração / Contratante.
12.6. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura,
será imediatamente solicitada à Detentora/Contratada, carta de correção,
quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser
encaminhada à Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
12.6.1. Caso a Detentora / Contratada não apresente carta de correção no
prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data
da sua apresentação;
13 – DAS SANÇÕES
13.1. As sanções administrativas estão estipuladas no Termo de Referência –
Anexo I deste edital e na minuta da ata de registro de preços – Anexo III deste
edital.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. 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.
14.2. Após a publicação da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo
os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para
retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.
14.3. Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão
solucionados pelo(a) Pregoeiro(a).
14.4. O Município de Nhandeara reserva-se o direito de revogar, anular,
adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as
propostas, desde que justificadamente haja conveniência administrativa para
o caso, em prol do interesse público, nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento
integral de suas propostas, nas condições definidas na sessão Pública deste
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Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização
a favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal
nº 10.520/2002.
14.5. A adjudicação do objeto deste edital à licitante vencedora a obriga ao
fornecimento integral do mesmo, nas condições oferecidas, não lhe cabendo
direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não
previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.
14.6. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora
discorridas, bem como em todas as disposições legais que, direta ou
indiretamente, venham a incidir neste procedimento.
14.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de
Nhandeara, do Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 10.520 e Lei
nº 8.666/93 e suas alterações.
14.8. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário
de Brasília/DF.
Nhandeara (SP), 30 de novembro de 2018.

José Adalto Borini
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubos de concreto
armado para águas pluviais, conforme especificações técnicas e quantitativas
abaixo:
2 – QUANTITATIVO, DESCRIÇÃO DO OBJETO E VALOR UNITÁRIO ESTIMADO:
Item

Quant.

Unid.
Med.

01

201

metro

02

201

metro

03

201

metro

04

201

metro

05

201

metro

06

201

metro

Descrição
Tubo de concreto
PB NBR-8890/2007
águas pluviais
Tubo de concreto
PB NBR-8890/2007
águas pluviais
Tubo de concreto
PB NBR-8890/2007
águas pluviais
Tubo de concreto
PB NBR-8890/2007
águas pluviais
Tubo de concreto
PB NBR-8890/2007
águas pluviais
Tubo de concreto
PB NBR-8890/2007
águas pluviais

Prev. Custo
Unit. (R$)

armado classe PA-2
DN 1000 mm para

R$ 268,87

armado classe PA-2
DN 1200 mm para

R$ 437,43

armado classe PA-2
DN 1500 mm para

R$ 649,76

armado classe PA-2
DN 400 mm para

R$ 81,90

armado classe PA-2
DN 600 mm para

R$ 127,18

armado classe PA-2
DN 800 mm para

R$ 192,03

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO
3.1. A presente licitação visa o registro de preços de tubos de concreto armado
para eventual necessidade de execução de construção e/ou reparos de
galerias de água pluvial no Município de Nhandeara.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS
4.1. O objeto do presente Termo de Referência enquadra-se como bem comum,
nos termos da Lei nº 10.520/2002 e dos Decretos Municipais nº 2.219/2008 e nº
2.784/2017, considerando que os padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.
Além disso, referido objeto consta do rol de classificação de bens e serviços
comuns do Decreto Municipal 2.784/2017.
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5. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O uso do SRP – Sistema de Registro de Preços no caso em tela encontra
amparo no art. 15 da Lei nº 8.666/93 e especialmente pelo Decreto Municipal nº
2.480/2002, que estabelece, de forma não exaustiva, as hipóteses mais
frequentes para adoção do SRP, sendo: I - quando, pelas características do bem
ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; II - quando for mais
conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de
suas atribuições; III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou
a programas de governo; ou IV - quando pela natureza do objeto não for
possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
6 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1. O produto/material deverá ser entregue nos locais indicados pelo Setor
Requisitante, dentro do Município de Nhandeara, em até 05 (cinco) dias úteis
após requisição.
6.2. O produto/material será conferido no momento da entrega pelo responsável
do órgão contratante. Se a quantidade e qualidade não corresponderem às
especificações exigidas neste edital, poderá o órgão contratante solicitar a
complementação ou a devolução do material à detentora para substituição, no
prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando as condições
estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções
administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas
alterações.
6.3. O material objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada,
de acordo com o Pedido de Autorização de Compra e acompanhado da nota
fiscal, constando o número da Ata de Registro de Preços, a especificação do
produto, a quantidade e o preço unitário e total.
6.4. Ficará a cargo da vencedora do item deste certame, as despesas de
seguros, entrega, transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação.
7. DAS OBRIGAÇÕES
7.1. Compete à CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela
CONTRATADA/DETENTORA DA ATA das obrigações contratualmente assumidas e
aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações.
7.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, de acordo com
o estabelecido no instrumento contratual.
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7.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos
produtos/materiais, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas.
7.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, qualquer
anormalidade no objeto do instrumento contratual, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência.
7.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, quando da
aplicação de sanções administrativas.
7.2.Compete à CONTRATADA/DETENTORA DA ATA:
7.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado
cumprimento dos encargos que lhe são confiados.
7.2.2. Assinar o instrumento de ata de registro de preços/contrato decorrente do
presente certame.
7.2.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das
disposições contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao
compromisso de fornecimento dos produtos/materiais.
7.2.4. Entregar os produtos/materiais no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições
descritas(s) neste Termo de Referência.
7.2.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990);
7.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as
partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios,
defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução
de serviços.
7.2.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
Município ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua
ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita.
7.2.8. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
para outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
7.2.9. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos.
7.2.10. Informar ao CONTRATANTE, a ocorrência de fatos que possam interferir
direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento.
8. FORMA DE PAGAMENTO
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8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data de
recebimento da nota fiscal/fatura e recebimento definitivo do produto/material,
diretamente na conta bancaria informada pela Detentora / Contratada;
8.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
8.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada no momento da entrega do(s)
produto(s) e, ainda, deverá ser encaminhada uma cópia e/ou via da nota no
seguinte e-mail da Administração: compras@nhandeara.sp.gov.br.
8.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá
início e encerramento em dias de expediente neste Município.
8.5. Para efeito de pagamento, a Detentora / Contratada encaminhará os
documentos de cobrança para a Administração / Contratante.
8.6. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será
imediatamente solicitada à Detentora/Contratada, carta de correção, quando
couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à
Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
8.6.1. Caso a Detentora / Contratada não apresente carta de correção no prazo
estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua
apresentação;
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1. Será declarada vencedora a licitante que, atendendo as condições e
especificações deste edital, oferecer o MENOR PREÇO.
10. DAS SANÇÕES
10.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02,
na Lei Federal nº 8.666/93 e demais penalidades legais, em especial:
10.1.1. Advertência;
10.1.2. Multa moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
10.1.3. Multa compensatória de 30% sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, no caso de inexecução total do objeto;
10.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
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10.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até dois anos;
10.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada/Detentora da Ata ressarcir a Contratante/Administração pelos
prejuízos causados;
10.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Detentora/Contratada que:
10.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
10.3. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento
(Ata de Registro de Preços/Contrato) ou a ocorrência da hipótese prevista no
artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei
Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a cancelar/rescindir,
unilateralmente, a Ata de Registro de Preços/Contrato, independentemente de
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do
mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Município de Nhandeara
Prefeitura Municipal de Nhandeara
Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 – CEP 15190-000
Fone/Fax: (17) 3467-4990
CNPJ 45.146.271/0001-98 – Estado de São Paulo

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
MUNICIPIO DE NHANDEARA
CNPJ: 45146271000198
Departamento de Compras e Licitações

Carta Proposta para Licitação de Preços

Modalidade da Licitação: Pregão

Nº:
41/2018

Processo Nº: 89
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubos de concreto
armado para águas pluviais.
Edital Nº: 41
Entrega dos Envelopes até 13/12/2018 às 09:00 - Local: Prefeitura Municipal de Nhandeara Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 - Centro
Fornecedor:
CNPJ/CPF:
Insc.
Estadual.:
Tel./Fax:
Endereço:
Cidade/UF
Insc.
Municipal:
Solicitamos que seja fornecido os valores unitários dos itens abaixo especificados para a
presente licitação, cuja abertura das propostas está prevista para o dia 13/12/2018 às 09:00.

99999-Único
Lote:
Total
Item
Qtde.
Unid.
Vl. Unit.
Desc.
Imposto
0,00
1
201,000
MTR
0,0000
0,00
0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLasse PA 2 PB NBR-8890/2007 DN 1000 MM PARA
ÁGUAS PLUVIAIS
M.D.: C.P.
Marca:
0,00
2
201,000
MTR
0,0000
0,00
0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLasse PA 2 PB NBR-8890/2007 DN 1200 MM PARA
ÁGUAS PLUVIAIS
M.D.: C.P.
Marca:
0,00
3
201,000
MTR
0,0000
0,00
0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLasse PA 2 PB NBR-8890/2007 DN 1500 MM PARA
ÁGUAS PLUVIAIS
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M.D.: C.P.
Marca:
0,00
4
201,000
MTR
0,0000
0,00
0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLasse PA 2 PB NBR-8890/2007 DN 400 MM PARA
ÁGUAS PLUVIAIS
M.D.: C.P.
Marca:
0,00
5
201,000
MTR
0,0000
0,00
0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLasse PA 2 PB NBR-8890/2007 DN 600 MM PARA
ÁGUAS PLUVIAIS
M.D.: C.P.
Marca:
0,00
6
201,000
MTR
0,0000
0,00
0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLasse PA 2 PB NBR-8890/2007 DN 800 MM PARA
ÁGUAS PLUVIAIS
M.D.: C.P.
Marca:
Validade:
Condição
Pgto:
Prazo Ent.:
Garantia:

Tot. Geral:
Tot. Desconto:
Tot. Imposto:
Tot. Líquido:

0,00
0,00
0,00
0,00

Carimbo CNPJ

____________________de ____________________ de 2018

Ass.:

_________________________________________________

Nome:

_________________________________________________

CPF:

_________________________________________________

RG:

_________________________________________________

*C.P.: Cota Principal. C.R.: Cota Reservada.
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº_____/201__
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018

O MUNICÍPIO DE NHANDEARA – SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 45.146.271/000198, com sede na Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, nº 359, Centro, Nhandeara-SP,
na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, José Adalto Borini, portador do RG nº 20675412-SSP/SP e do CPF nº
126.658.078-66, e a empresa ________________________________, CNPJ nº
_____________________________, endereço ________________________, nº ________,
Bairro __________________ – CEP _______________, cidade de __________________ _____, representada pelo Senhor(a) _______________________________, portador(a)
do RG _______________________ e CPF _____________________________, doravante
denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de
Preços, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
2.480/2012, bem como do edital Pregão Presencial nº 041/2018, nos autos do
processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1- Registro de Preços para aquisição de tubos de concreto armado para
águas pluviais.
1.2- O(s) objeto(s) desta Ata será(ão) requisitado(s) de acordo com a
necessidade e conveniência deste Município.
1.3- A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar,
sendo facultada a realização de licitação específica para a locação
pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1- Os produtos/materiais deverão ser entregues pela Detentora da Ata nas
condições previstas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2018, bem como da
legislação pertinente.
2.2- Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência
da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos produtos/materiais,
na quantidade que for preciso, mediante a expedição de Requisição, Pedido de
Empenho ou Nota de Empenho ou Termo de Autorização.
2.3- O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento do pedido/requisição.
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2.4- Os produtos/materiais serão entregues de acordo com a solicitação e dentro
dos prazos estipulados, correndo por conta da Detentora da Ata as despesas de
seguros, entrega, transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação
2.5- Os produtos/materiais serão entregues conforme especificados na Proposta
apresentada, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.
2.6- Havendo rejeição dos produtos/materiais, no todo ou em parte, a
DETENTORA DA ATA deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela
Administração, observando as condições estabelecidas, sob pena de lhe serem
aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais nº
10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.
2.7- O Município se reserva ao direito de recorrer ao fornecedor em caso de
verificação posterior de irregularidade nos produtos/materiais.
2.8- A Detentora fica obrigada a atender todas as Autorizações de Fornecimento
efetuadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
2.9- Na hipótese de negar-se a detentora a receber a(s) Autorização(s) de
Fornecimento, esta(s) serão enviada(s) pelo correio, registrada(s), considerandose como efetivamente recebida(s), na data do registro, para todos os efeitos
legais.
2.10- No corpo da nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverão constar,
obrigatoriamente, o objeto da licitação com a descrição do produto/material, os
valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição
(Pregão Presencial n.º 041-2018).
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a
contar da data da sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – QUANTIDADE E PREÇO REGISTRADO
Item

Unid.

Qtde.

Descrição

Preço
unit.

Preço
total

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1- Condições de pagamento: O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até
30 (trinta) dias contados da data de recebimento do documento fiscal/fatura e
recebimento definitivo.
5.2- O pagamento será efetuado através de “Depósito Bancário” na conta
específica da DETENTORA DA ATA, no Banco -----, agência ----, conta -----.
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5.2.1- A veracidade dos dados bancários informados é de responsabilidade
exclusiva da DETENTORA DA ATA, ficando a Prefeitura eximida de quaisquer erros
ou falhas nas informações fornecidas pela DETENTORA DA ATA.
5.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
5.4- A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada após o fornecimento/execução
dos serviços e, ainda, deverá ser encaminhada uma cópia e/ou via da nota no
seguinte email da Administração: compras@nhandeara.sp.gov.br.
5.5- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá
início e encerramento em dias de expediente neste Município.
5.6- Para efeito de pagamento, a Detentora / Contratada encaminhará os
documentos de cobrança para a Administração / Contratante.
5.7- Quando for constatada qualquer irregularidade no documento Fiscal/Fatura,
será imediatamente solicitada à Detentora/Contratada, carta de correção,
quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser
encaminhada à Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
5.7.1- Caso a Detentora / Contratada não apresente carta de correção no prazo
estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua
apresentação;
CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Ata de Registro correrão por conta do orçamento
municipal
vigente,
na
seguinte(s)
classificação(ões)
orçamentária(s):
15452026.2.021 – elemento 3.3.90.30.00 – Fonte 1 – Recurso Próprio;
26782039.2.034 – elemento 3.3.90.30.00 – Fonte 1 – Recurso Próprio;
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
7.1- Fornecer os materiais ao Município, nas condições previstas no Edital do
PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2018, com o preço registrado nesta Ata e de acordo
com a legislação pertinente;
7.2- Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.3- Arcar com as todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do
fornecimento;
7.4- Responder por quaisquer danos causados ao Município ou à terceiros,
oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste Edital;
7.5- Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e
municipal), durante a vigência desta ata;
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1- Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

Município de Nhandeara
Prefeitura Municipal de Nhandeara
Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 – CEP 15190-000
Fone/Fax: (17) 3467-4990
CNPJ 45.146.271/0001-98 – Estado de São Paulo
8.2- Acompanhar e fiscalizar a execução contratual;
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as sanções estipuladas na Lei
Federal nº 10.520/02, na Lei Federal nº 8.666/93 e em especial as estipuladas no
Termo de Referência constante do edital do Pregão Presencial nº 041/2018.
CLÁUSULA DÉCIMA – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO
O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, bem
como do Decreto Municipal nº 2.480/2012, que a DETENTORA declara conhecer
integralmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1- Consideram-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o Edital do Pregão Presencial nº 041/2018 com seus Anexos e a
proposta da DETENTORA.
11.2- A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as
contratações que deles poderão advir.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO
12.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente
Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Nhandeara, Estado de São
Paulo.
12.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente
Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.
Nhandeara–SP, ___ de ________________ de 2018.

MUNICÍPIO DE NHANDEARA
JOSÉ ADALTO BORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:

EMPRESA DETENTORA (CONTRATADA)
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CNPJ 45.146.271/0001-98 – Estado de São Paulo
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ___________________ (nome completo), RG nº __________, representante legal
da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica),
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências
e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão
Presencial nº 041/2018, realizado pelo Município de Nhandeara, inexistindo
qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Nhandeara, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº ...................
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas

no

ato

convocatório,

que

a

empresa

_________________________________________ (denominação da pessoa jurídica),
CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem
como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes
todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos
termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 041/2018, realizado pelo
Município de Nhandeara.

Nhandeara, em ___ de ________________ de 2018.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________
RG do representante:_______________________________________
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ANEXO VI
MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES
(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa
__________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do
Pregão Presencial nº 041/2018, do Município de Nhandeara, DECLARO sob as
penas da lei:
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho,
para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do
Estado de São Paulo;
c) A empresa não está declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Municipal, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações;
d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no
momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverei apresentar cópia
do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda,
declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador,
de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que
no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação
documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão
sendo cumpridas.
Nhandeara, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº ...................

Município de Nhandeara
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ANEXO VII – DECRETO Nº 2.480/2012

DECRETO N° 2.480 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2012
“Dispõe sobre a regulamentação do Sistema de Registro de Preços, na
conformidade do art. 15, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com
o art. 11 da Lei Federal n° 10.520/2002.”
OZINIO ODILON DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Nhandeara, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições,

DECRETA:
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º O Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15, inciso II, §3°, da Lei
Federal n° 8.666/93, tem por finalidade selecionar e cadastrar os preços que
poderão ser utilizados em contratos futuros de serviços, locação e aquisição de
bens, no âmbito da Administração Direta do Município de Nhandeara.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para
contratações futuras;
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas;
III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública
responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para
registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente; e
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IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos
iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO
Art. 2º O registro de preços será realizado na modalidade de concorrência ou de
pregão, do tipo menor preço, precedida de pesquisa de mercado, realizada
pela Administração Municipal ou por entidade contratada para essa finalidade.
§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o
tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho
devidamente fundamentado.
§ 2º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e
administração do SRP, e ainda o seguinte:
I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os
órgãos e entidades para participarem do registro de preços;
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos
encaminhados para atender aos requisitos de racionalização;
III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização
do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das
justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;
IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à aceitabilidade dos
preços ofertados nas licitações;
V - realizar o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais
como a assinatura da Ata;
VI - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre
que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes da Ata;
VII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na
Ata de Registro de Preços;
VIII - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informálos das peculiaridades do SRP.
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§ 3º O órgão interessado em participar do Sistema de Registro de Preços deverá
encaminhar ao órgão gerenciador, consumo estimado, cronograma de
contratação, especificações ou projeto básico, adequando-se ao registro de
preço ao qual pretende fazer parte, nos termos da Lei 8.666/93, devendo ainda:
I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no
registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e
aprovados pela autoridade competente;
II - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas
alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu
uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o
procedimento licitatório; e
III - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata
de Registros de Preços, as divergências relativas à entrega do material ou à
prestação de serviços.
Art. 3º Os preços serão registrados de acordo com a classificação obtida e pelos
critérios fixados no edital.
Art. 4º Quando o quantitativo total estimado para a contratação ou
fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a
convocação de tantos licitantes quanto forem necessários para atingir o
quantitativo total, respeitando-se a ordem de classificação, desde que os
referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.
Art. 5º O órgão gerenciador poderá subdividir a quantidade total do item em
lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a
possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
Art. 6º Cabe ao órgão gerenciador, a execução do Sistema de Registro de
Preços, que será utilizado, facultativamente, pela Administração Direta.
§ 1° O Sistema de Registro de Preços será sempre precedido de estudos para
definir os materiais e os serviços que possam ser considerados comuns, cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser considerados comuns, e que
possam ser, concisa e objetivamente, definidos no objeto do edital que terão
preços registrados.
§ 2º Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município poderão elaborar
e administrar seus registros de preços para contratos futuros de materiais e
serviços de natureza especifica e não sistêmica e para a realização de serviços
das suas atividades finalísticas.
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Art. 7º O Sistema de Registro de Preços será adotado, preferencialmente, pela
Administração Municipal, nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o
desempenho de suas atribuições;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de
governo; e
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de
bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que
devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica.

CAPÍTULO III
DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
Art. 8º O Sistema de Registro de Preços será formalizado através da Ata de
Registro de Preços, sendo oriundo da mesma o Contrato, ao qual serão
aplicados os dispositivos da legislação vigente para contratações.
§ 1º Em decorrência da licitação e após sua homologação, será lavrada Ata de
Registro de Preços.
§ 2º O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas
previstas no artigo 62 da Lei 8.666/93.
Art. 9º A competência para assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato cabe
ao Prefeito Municipal.
Art. 10. Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser
convocados a firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços, durante
o período de sua vigência, observadas as condições fixadas no edital, neste
Regulamento e em legislação especifica sobre licitação pública.
Art.11. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao

Município de Nhandeara
Prefeitura Municipal de Nhandeara
Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 – CEP 15190-000
Fone/Fax: (17) 3467-4990
CNPJ 45.146.271/0001-98 – Estado de São Paulo
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
Art. 12. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde
que devidamente comprovada a vantagem e a disponibilidade dos
quantitativos registrados.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, desde que comprove a existência
de dotação orçamentária equivalente.
§ 2º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
Art. 13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior
a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações.
§ 1º Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições
contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao
disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.
§ 2º É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da
Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa,
satisfeitos os demais requisitos desta norma.
Art. 14. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de
divulgação no site do Município de Nhandeara, para conhecimento público,
precedido de ampla pesquisa de mercado.

CAPÍTULO IV
DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Art. 15. Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses e condições
previstas na legislação pertinente, podendo o edital estabelecer o procedimento
a ser observado.
Parágrafo único. A revisão aplicada não poderá ultrapassar o preço praticado
no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço
originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da
licitação.
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Art. 16. O preço registrado poderá ser revisto, a qualquer tempo, em decorrência
de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo à
Administração Municipal convocar os fornecedores para renegociar o novo
preço.
§ 1º Para revisão de preços de itens registrados, os Órgãos da Administração
Direta e Indireta do Município deverão, obrigatoriamente, aplicar os critérios e a
fórmula adotada pela Administração Municipal.

CAPÍTULO V
DO CANCELAMENTO DO REGISTRADO DE PREÇOS
Art. 17. O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
I - Pela Administração Municipal, quando:
a) o fornecedor descumprir as exigências do edital e condições da Ata de
Registro de Preços;
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato, ou instrumento equivalente,
decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento no prazo
estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro
de Preços ou do respectivo contrato decorrente da mesma;
d) os preços registrados apresentarem variações superiores aos praticados no
mercado e o fornecedor se recusar a adequá-los na forma prevista no edital e
respectiva Ata de Registro de Preços;
e) em razões de interesse público, devidamente justificado.
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do edital e seus anexos que deram
origem ao Registro de Preços.
§ 1º A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao
Registro de Preços.
§ 2º No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita mediante publicação no órgão de divulgação do
Município, ou ainda pela Internet na pagina eletrônica como forma adicional de
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divulgação, por uma vez, e afixado no quadro de avisos de amplo acesso,
considerando-se cancelado o registro na data da publicação oficial.
§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada
defesa prévia e facultada à Administração Municipal a aplicação das sanções
previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e respectivo contrato e na
legislação vigente.
Art. 18. Compete ao Órgão Gerenciador aplicar aos licitantes contratados as
sanções previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e contratos decorrentes
da mesma, em decorrência de descumprimento dos dispositivos da Lei 8.666/93
e deste Regulamento.
Art. 19. Aplicam-se aos licitantes e aos contratados as sanções previstas no art. 18
deste Decreto, na forma dos artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93.
Art. 20. O detentor do Registro de Preços fica obrigado a aceitar acréscimos de
até 25% (vinte e cinco por cento) nas quantidades estimadas no edital, nas
mesmas condições contratuais.
Art. 21. O Órgão Gerenciador poderá expedir normas complementares relativas
à implantação do Sistema de Registro de Preços.
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas suas
disposições em contrário.
Nhandeara-SP, 08 de fevereiro de 2012

Dr. OZINIO ODILON DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

