Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

EDITAL Nº 87/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA
PROCESSO Nº 117/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Construção
diversos, destinados ao Cemitério Municipal, ao Departamento de Transporte
(Garagem Municipal), a Secretaria Municipal de Educação, ao Departamento de
Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Obras, ao Departamento Municipal de
Trânsito e Transporte e a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições
estabelecidas nesse instrumento convocatório e nos seguintes anexos:
Anexo I – Proposta de Preços.
Anexo II – Modelo de termo de inexistência de fato impeditivo.
Anexo III – Declaração de cumprimento dos requisitos (apresentar dentro do envelope
habilitação)
e
na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
Anexo III.1 – SEM os benefícios da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas
Leis Complementares 147/14 e 155/16, ou
Anexo III.2 – COM os benefícios da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas
Leis Complementares 147/14 e 155/16.
Anexo IV – Declaração relativa ao artigo 27, inciso V da Lei Federal 8666/93.
Anexo V – Declaração relativa à Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, para empresas optantes pelo uso do benefício
(anexo III.2), (apresentar dentro envelope habilitação) e na plataforma de pregão
eletrônico BBMNET (www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:

01/10/2021 às 13h00

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SITE
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

22/10/2021 às 13h29

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

22/10/2021 às 13h30

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Tão logo encerrada a abertura
e avaliação das propostas.

ABERTURA E DISPUTA DE LANCES
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no
link – licitações públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
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1.- PREÂMBULO
1.1.- Nos termos da Lei Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, do Decreto
Municipal 14.150/20; da Lei Complementar Federal 123/06 alterada pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16; no que couber, a Lei Federal 8.666/93; demais
normas pertinentes; e, subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito, e, em
conformidade com o despacho exarado pelo Sr. Prefeito Municipal de Bebedouro nos
autos do processo em epígrafe está aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021,
doravante denominado apenas pregão, para atendimento ao OBJETO supra, cujo critério
de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
1.2.- Em quaisquer das menções às Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, ou outras Leis
Federais, Estaduais, e do Município de Bebedouro, entende-se, neste instrumento
convocatório, que estão implícitas todas as alterações e regulamentações em vigor
dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste sentido, quando da
indicação do texto legal.
1.3.- Para o presente certame, o órgão participante será: Cemitério Municipal;
Departamento de Transporte (Garagem Municipal); Secretaria Municipal de
Educação; Departamento de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Obras;
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte; e Secretaria Municipal de Saúde.
1.4.- O valor estimado para a Ata de Registro de Preços deste certame é de R$
424.782,58 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e oito centavos) decorrentes das quantidades previstas no Anexo I Proposta de Preços e valores-referência conseguidos mediante pesquisas realizadas
pela unidade requisitante.
1.5.- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases
através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de
Mercadorias. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de
Mercadorias está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de
julho de 2002.
1.5.1.- O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado
digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil.
1.5.2.- Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro designado pela PORTARIA nº
33.227/21, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
o aplicativo “Licitações Públicas” constante na página da internet da Bolsa Brasileira de
Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br).
1.5.3.- Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida pelos telefones: São Paulo/SP (11) 3113-1900, Curitiba-PR (41) 3320-7800,
Porto Alegre/RS (51) 3216-3700 e Uberlândia/MG (34)3212-1433.
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2.- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA
BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS
2.1.- As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas em participar terão duas
opções para credenciamento e participação: Utilizar a intermediação de uma corretora
vinculada à Bolsa, nomeando através do Termo de Credenciamento no item 4.5 com
firma reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer corretora de
mercadorias, de sua livre opção, associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
site: www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou participar diretamente no site da Bolsa.
2.2.- A participação da licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências
de habilitação previstas no edital.
2.3.- O acesso ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
2.4.- A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
2.5.- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.6.- O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.- DA PROPOSTA
3.1.- O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O Licitante
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
3.1.1.- No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA,
sendo vedada a utilização do termo “própria” quando o licitante for o fabricante do
produto.
3.1.2.- Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo
próprio da plataforma BBMNET Licitações.
3.1.3.- O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o
direito ao tratamento diferenciado.
“Deus Seja Louvado”
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3.1.4.- Para os preços cotados, serão consideradas 04 (quatro) casas após a vírgula.
3.2.- O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.
3.2.1.- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não
previstas neste edital.
3.3.- A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da sessão pública do Pregão. Se por falha da licitante a proposta não indicar o prazo
de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente
de qualquer outra manifestação.
3.4.- Será desclassificada a proposta que identificar o licitante através da razão social,
endereço, telefone ou qualquer outra informação da empresa.
3.5.- PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
3.5.1- A Empresa vencedora deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente com a
documentação de habilitação, papel que identifique (razão social, endereço completo,
números de telefone e de fac-símile, e-mail, e CNPJ, no mínimo) a licitante e este
certame, redigida de forma clara, em língua portuguesa, ressalvando-se as expressões
técnicas de uso corrente, com apresentação nítida, sem emendas, rasuras, borrões,
entrelinhas ou observações feitas à margem, constando da proposta todos os subitens
abaixo, devendo estar datada e assinada na última folha, por quem de direito, e
rubricada nas demais, em uma só via, encaminhada em um único envelope
(preferencialmente confeccionado em papel pardo), indevassavelmente fechado, no
prazo estipulado no item 5.17, deste edital, informando na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
PROPOSTA DE PREÇOS / DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA VENCEDORA)
3.5.2.- Na proposta escrita, deverá conter:
3.5.2.1.- Especificação clara e completa dos materiais oferecidos, nos moldes do Anexo I
- Proposta de Preços, sem conter quaisquer alternativas de preço ou de qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais que um resultado. IMPORTANTE: A
especificação do objeto na proposta da empresa deverá atender às especificações
contidas no Anexo I - Proposta de Preços. Se a empresa desejar inserir outras
informações pertinentes ao item cotado, poderá fazê-lo; todavia, não poderá desviar-se
das exigências constantes do referido Anexo.
3.5.2.2.- Preços unitário e total, apresentados por item, expressos em moeda corrente
nacional, cujos valores deverão estar apresentados livres de quaisquer incidências de
impostos, taxas, encargos sociais, despesas de descarregamento, seguros ou fretes, que
correrão por conta da adjudicatária, bem como valor total da proposta em algarismos e
por extenso.
“Deus Seja Louvado”
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3.5.2.3.- A indicação da marca, vedada a utilização da palavra ‘similar’, ou de duas ou
mais alternativas de marca dos materiais ofertados.
3.5.2.4.- Concordância com a entrega: parcelado de acordo com as necessidades e
solicitações do setor requisitante, devendo as as empresas entregar o objeto da licitação
no menor prazo possível, e não superior a 10 (dez) dias, contados da data do
recebimento das notas de empenho e dos pedidos de compra pelas mesmas.
3.5.2.5.- A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data limite para apresentação do envelope contendo-a.
3.5.2.6.- Concordância quanto à forma de pagamento, na qual as notas fiscais
correspondentes aos valores do objeto entregue, efetivamente recebido e aceito pelos
departamentos requisitantes, deverão ser quitadas no 5º (quinto) dia útil, fora a
semana, contado da data da entrega das mesmas.
3.5.2.7.- A apresentação de quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou
convenientes, não sendo desclassificada a proposta da licitante que não as apresentar.
3.5.2.8.- As propostas sem data serão consideradas como emitidas na data limite para
entrega dos documentos / proposta escrita.
3.5.2.9.- As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do
respectivo instrumento, caso o mesmo ainda não tenha sido apresentado neste pregão
eletrônico.
3.5.2.10.- Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor
numérico e o escrito por extenso, prevalecerá o valor do segundo.
3.5.2.11.- Serão corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicação,
bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do
item, prevalecendo o unitário.
3.5.3.- Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer
o MENOR PREÇO POR ITEM.
3.5.4.- Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste edital.
3.5.5.- Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou
da legislação em vigor.
3.5.6.- A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a empresa pleitear
acréscimos. Da mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos os benefícios e
despesas indiretos, os quais serão assim considerados. No caso de erros aritméticos,
serão considerados pelo Pregoeiro, para fins de seleção e contratação, os valores
retificados.
“Deus Seja Louvado”
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4.- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1.- Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em
funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado.
4.1.1.- Para fins de atendimento aos termos da Lei Complementar 147/14, a participação
das empresas interessadas será feita da seguinte maneira:
a) Cota principal: a partir do item 01 aos interessados que atendam aos requisitos do
edital;
b) Cota reservada: a partir do item 09 somente às empresas enquadradas como
Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Microempreendedor Individual MEI, nos termos do artigo 3º e 18º - E, ambos da Lei Complementar nº 123/2006, com as
alterações da Lei Complementar 127/2014, sem prejuízo de sua participação na cota
principal;
4.1.1.1.- Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, quando for o caso,
esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, às
licitantes remanescentes, desde que, pratiquem o preço do primeiro colocado da cota
principal. Conforme art.39 §1º da Lei Complementar Municipal nº 181 de 21 de Dezembro
de 2007.
4.1.1.2.- Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação
das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
4.2.- Estão impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os
interessados que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condições:
a) Organizações Sociais;
b) Empresas que estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua
forma de constituição;
c) Empresas que se apresentarem sob a forma de cooperativa para intermediação de
mão de obra;
d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
e) Empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de
falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em
recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93 e da Súmula 50 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
f) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o
município de Bebedouro, nos termos da Súmula 51 do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo. Se a punição vier a ocorrer durante o andamento desse processo, esta
Administração, assegurado o direito à ampla defesa, poderá excluir a empresa do
certame;
g) Empresas enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8666/93, ou que
possuam sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor de qualquer órgão ou entidade
“Deus Seja Louvado”
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vinculada ao Município de Bebedouro;
h) Empresas cujo dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital votante ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, seja
parente natural ou civil, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de agente político do
Município, subsistindo a vedação até seis meses depois de finda a respectiva função
pública e excetuando o exercício de função ao Fundo Social de Solidariedade e
atividades não remuneradas junto ao Poder Público.
4.3.- A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar
do
pregão,
através
da
Bolsa
Brasileira
de
Mercadorias
(www.bbmnetlicitacoes.com.br) por ela indicada, junto à respectiva CRO - Central
Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até 24 horas antes da
data e do horário previsto no edital para inscrição e cadastramento da proposta
inicial de preços.
4.4.- A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante e deverá ser requerido e acompanhado dos seguintes
documentos:
4.4.1.- Proposta de Preços com todas as especificações do objeto da licitação ANEXO I;
4.4.1.1.- Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo
próprio da plataforma BBMNET Licitações.
4.4.2.- Documentos de habilitação exigidas na forma dos itens 5.16.1 e 6.
4.4.3.- O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante,
que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação,
consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da
Lei nº 10.520/2002.
4.5.- As licitantes poderão optar pelo credenciamento por intermédio de corretoras
associadas ou diretamente no site da bolsa.
5.- DA ABERTURA, FORMULAÇÃO DOS LANCES, DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS, DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E DOS RECURSOS.
5.1.- A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preço e da documentação de habilitação, terá
início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
5.1.1.- As propostas de preço e as documentações de habilitação deverão ser
encaminhadas concomitantemente e eletronicamente até data e horário definidos,
conforme indicação na primeira página deste edital.
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5.2.- Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
5.2.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta.
5.2.1.1.- No presente certame os lances deverão ser formulados preferencialmente em
valores distintos e decrescentes, em reais, inferiores à proposta de menor preço,
observada a redução mínima entre os lances para cada item, de 1% (um por cento),
aplicável, inclusive, em relação ao primeiro.
5.2.2.- Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido
ao Pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens da
mesma licitação.
5.2.3.- Em regra, a disputa simultânea de itens obedecerá à ordem sequencial dos
mesmos. Entretanto, o Pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes
selecionados fora da ordem sequencial.
5.3.- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.4.- Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes.
5.5.- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.6.- Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na
caixa de mensagem (chat) ou e- mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.
5.7.- O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por
prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 00h02m00s
(dois minutos para o termino da etapa de lances), “Dou-lhe duas” quando faltar
00h01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo
programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o
menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 00h02m00s finais, o sistema
prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 00h02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir
do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.
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5.7.1.- O Pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é
automático, conforme explanado acima.
5.7.2.- Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos
do disposto no item 5.7, o Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no
parágrafo único do art. 7º do Decreto Federal 10.024/19, mediante justificativa.
5.7.3.- O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
5.8.- Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate,
conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação
automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no
item 7 deste Edital.
5.9.- O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da
proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
5.10.- O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando
for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
5.11.- Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante
para que seja obtido preço melhor.
5.12.- Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
5.13.- Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
5.14.- Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado
o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.
5.15.- Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
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5.16.- Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências
fixadas neste edital, o Pregoeiro passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
5.16.1.- Os documentos de Habilitação, listados no item 6, deverão estar com prazo
vigente, inseridos na plataforma de pregão eletrônico BBMNET, para que na fase de
habilitação o Pregoeiro possa fazer o download de todos os documentos.
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
5.16.1.1.- Toda a Documentação de Habilitação deverá, obrigatoriamente, ser
encaminhada por meio eletrônico, concomitantemente com a proposta de preços,
quando do inicio dos procedimentos para a participação no certame. Sob pena de
inabilitação se assim o licitante não proceder.
5.17.- Os documentos relativos à habilitação, solicitados no item 6 deste edital, da
empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de encerramento da sessão
pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, para PREFEITURA
MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
Endereço: Praça José Stamato Sobrinho, 45 - Centro -Bebedouro/SP - CEP: 14.701-900
Setor: Divisão de Despesas - Setor de Licitação.
E-mail: licitacao@bebedouro.sp.gov.br
Fone: (17) 3345 9100 / Ramais: 9116 - 9135 - 9136
5.17.1.- O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta
dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas sanções previstas no presente edital,
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
5.17.1.1.- A critério do Pregoeiro, desde que devidamente justificado, o prazo poderá
ser prorrogado.
5.17.2.- Independente de manifestação do Pregoeiro sobre a documentação, o envio (ou
protocolo) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre
obrigatório.
5.17.2.1.- Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação as
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em
papel.
5.17.3.- No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado
deverá respeitar o mesmo prazo previsto no item 5.17, a contar da convocação pelo
Pregoeiro através do “chat de mensagens”.
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5.17.4.- A inobservância aos prazos elencados no item 5.17, ou ainda o envio dos
documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto
neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no
certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
5.18.- Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o
licitante será declarado vencedor.
5.18.1.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
(itens 6.1.2 a 6.1.8 deste edital), proceder-se-á conforme detalhado nos subitens 6.4 e
6.4.1 sujeito às penalidades previstas no subitem 6.4.2, com homologação condicionada
à regularização da documentação fiscal.
5.19.- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
documentação relativa à oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade em termos
de valor e face à documentação apresentada e sanada - se for o caso - e nas condições
do item 5.11 supra, procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
5.20.- Nas situações previstas nos itens 5.11 a 5.14 o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
5.21.- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do
Pregoeiro poderá fazê-lo manifestando sua intenção com registro da síntese das suas
razões, devendo ser formalizada em campo específico do sistema de licitações (sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br). Posteriormente formalizando junto a Divisão de Despesas
– Setor de Licitação, no endereço constante no item 5, ou diretamente na Plataforma da
BBMNET, memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente.
5.21.1.- O licitante poderá incluir peça recursal original, bem como contrarrazões e
demais documentos no campo próprio, via upload, do sistema de licitações BBMNET, em
campo próprio, na sala de negociação do objeto acompanhada do contrato social ou do
instrumento de procuração que conceda poderes de representação da empresa nesta
licitação. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões.
5.21.2.- O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.
5.21.3- Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza, se forem enviados
fisicamente, devem ser endereçados ao Pregoeiro e protocolados junto ao Protocolo, na
Prefeitura Municipal de Bebedouro, sito à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro,
Bebedouro-SP, em dias úteis, no horário das 11h às 17h, o qual deverá receber examinar
e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre sua pertinência. O recurso e
contrarrazões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico e número do
processo.
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5.21.4.- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
5.21.5.- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
5.21.6.- O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
5.21.7.- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão importará a
preclusão do direito de recurso e o Pregoeiro poderá adjudicar o objeto do certame ao
licitante vencedor, encaminhando posteriormente o processo para homologação pelo Sr.
Prefeito Municipal de Bebedouro;
5.21.8.- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Sr. Prefeito Municipal de Bebedouro adjudicará referidos itens recorridos e os
homologará para determinar a contratação.
5.21.9.- Não serão aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais falhas
na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos
quanto a esta documentação somente serão aceitos após decisão final sobre os novos
documentos que poderão ser apresentados antes da emissão da Nota de Empenho para
tais empresas.
5.21.10.- Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação
prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de
eventuais contra-razões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no
âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios.
5.21.11.- Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não
tenham sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de pregão.
5.22.- Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar situação regular ou se recusar a retirar ou aceitar Autorização para
Fornecimento ou instrumento equivalente, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis, observando o disposto no item 5.11 supra.
5.23.- Fica reservado ao Sr. Prefeito Municipal de Bebedouro o direito de aceitar o
resultado final apresentado pelo Pregoeiro; anular o presente certame total ou
parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e,
ainda, revogá-lo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
5.24.- As propostas que não atendam as exigências deste ato convocatório, aquelas com
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, que ofereçam vantagem não prevista
nesse ato convocatório, ou, ainda, vantagens baseadas na oferta dos demais
proponentes, serão desclassificadas, sem que as proponentes tenham direito a qualquer
indenização, e, sem prejuízo do Executivo Municipal representar aos poderes
competentes, no termos dos artigos 100 e seguintes da Lei Federal 8.666/93.
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6.- DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
6.1.- Para fins de habilitação no presente pregão as empresas interessadas deverão
apresentar os documentos a seguir especificados, válidos na data limite para entrega dos
envelopes - quando for o caso, documentos esses que poderão ser entregues em
original; por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por
servidor desta Administração (neste último caso mediante a apresentação, no momento
de abertura dos envelopes, dos respectivos originais), ou, ainda, publicação em órgão de
imprensa oficial. 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. Os documentos deverão ser inseridos na plataforma de
pregão eletrônico BBMNET, para que na fase de habilitação o Pregoeiro possa
fazer
o
download
de
todos
os
documentos
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1.- Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na
Junta Comercial ou repartição correspondente); Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor (contrato inicial e suas alterações ou contrato social consolidado),
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício; Prova de cumprimento da legislação brasileira relativa à
autorização para funcionamento no País (somente para empresas estrangeiras já
estabelecidas no Brasil), mediante apresentação de Decreto de Autorização e ata de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.1.2.- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
6.1.3- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
6.1.4.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Federal, através
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, incluindo contribuições previdenciárias;
6.1.5.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual
(abrangendo os Débitos Inscritos e os Não Inscritos em Dívida Ativa) que deverá ser
comprovada através da apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa expedida pelo Estado em que estiver situado o licitante ou
Declaração de Isenção devidamente assinada pelo representante legal do licitante, no
caso de empresas cuja finalidade é exclusivamente a prestação de serviços;
“Deus Seja Louvado”
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6.1.6.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Municipal que
deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa dos Tributos Mobiliários relativos ao domicílio ou sede
do proponente e em nome do mesmo;
6.1.7.- Prova de regularidade, em plena validade, perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;
6.1.8.- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 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.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.1.9.- Certidão negativa de falência, concordata ou recuperações judiciais e
extrajudiciais expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no
máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de apresentação (documento a ser
confirmado on-line, junto ao órgão emitente que disponibilize esse serviço);
6.1.9.1.- Caso a licitante esteja em recuperação judicial deverá apresentar Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos
neste edital.
DECLARAÇÕES
6.1.10.- Declaração de que não há fato impeditivo, ou seja, de que não há declaração de
inidoneidade ou suspensão temporária de participação, nos termos do Art. 87, incisos III
(Penalizados no Município de Bebedouro) e IV, da Lei Federal 8666/93, com sua redação
mantida inalterada até os dias atuais e Art.7º da Lei 10.520/02 (Penalizados no Município
de Bebedouro) para licitar ou contratar com a Administração Pública, comprometendo-se
a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame
e vigência das avenças dele decorrentes (Anexo II);
6.1.11.- Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, na versão III.1 ou
(III.2 – Para empresas optantes pelo uso do Beneficio da Lei Complementar Federal
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14), devidamente preenchida e assinada
(Anexo III);
6.1.12.- Declaração em atendimento ao artigo 27º, Inciso V da Lei 8.666/93 no sentido de
que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal no que diz
respeito à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendizes, a partir de quatorze anos (Anexo IV);
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6.1.14.- Declaração relativa à Lei Complementar Federal 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/14, para empresas optantes pelo uso do Beneficio (Anexo V);
6.1.15.- Os documentos listados de 6.1.2 a 6.1.8 e 6.1.9 poderão ser substituídos por
cadastro de fornecedor emitido por esta Prefeitura Municipal de Bebedouro, desde que
em vigor, em categoria pertinente ao objeto da licitação facultando-se ao proponente
efetuar o saneamento da documentação cuja validade tenha expirado, no ato de abertura
do envelope contendo a documentação do presente certame.
6.2.- Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo de validade em certidões
negativas ou nesse edital, prevalecerá o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados
da data de emissão do documento até a data limite para apresentação dos ENVELOPES,
sendo que todos os documentos deverão estar com seus prazos de validade em vigor,
quando for o caso, na data determinada para abertura do ENVELOPE Nº 1 PROPOSTA. Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros
documentos exigidos nesse edital.
6.3.- A documentação de habilitação, para cumprimento do item 5.17, deverá ser
apresentada em 1 (uma) via de cada documento, os quais deverão estar,
preferencialmente, ordenados na mesma sequência em que estão solicitados neste
edital, numerados sequencialmente, grampeados ou acondicionados em pastas, contidos
em envelope (preferencialmente confeccionado em papel pardo) fechado
indevassavelmente, apresentando externamente os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
PROPOSTA DE PREÇOS / DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA VENCEDORA)
6.4.- As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por postergar a
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para o momento da assinatura da Ata de
Registro de Preços, bem como ter preferência no critério de desempate quando do
julgamento das propostas, para tanto já tendo apresentado declaração nos moldes do
Anexo VI, devidamente formalizada, deverão apresentar no envelope “documentação”
todos os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista (itens 6.1.2 a 6.1.8
deste edital), sob pena de inabilitação se assim não o fizerem.
6.4.1.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de
microempresas ou de empresas de pequeno porte que tenham formalizado solicitação
para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, será assegurado às mesmas empresas o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a critério único
dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas
com efeito de negativas.
6.4.2.- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
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artigo 81, da Lei Federal 8666/93, sendo facultado à Prefeitura Municipal de Bebedouro
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, ou anular a licitação.
6.4.3.- Todas as declarações assinadas pelos proponentes deverão observar a
necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa,
caso tais comprovações já não tenham sido apresentadas anteriormente neste processo
licitatório.
6.5.- A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar
nº 123/06 alterado pela Lei nº 147/14 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais.
7.- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
7.1.- O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às
microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
alteradas pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, deverá seguir o procedimento
descrito a seguir:
7.1.1.- Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte.
7.1.1.1.- O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá
o direito ao tratamento diferenciado.
7.1.2.- Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da
Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
7.1.2.1.- Considera-se 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, quando esta for proposta de licitante
não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.1.2.2.- Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada
possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o
Pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma
dos itens 5.16.1 e 6 deste edital.
7.1.3.- Caso ocorra a situação de empate descrita no item 7.1.2.1, o Pregoeiro convocará
o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao
menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.
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7.1.3.1.- Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 7.1.2.1 deverão
ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
7.1.3.2.- A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance
inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo
Pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a
documentação de habilitação, conforme item 5.16.1 deste edital.
7.1.3.3.- O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
7.1.4.- Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado
como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Pregoeiro,
por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro
para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
7.1.4.1.- Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item
7.1.2.2.
7.1.4.2.- No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa
ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
7.1.4.3.- A partir da convocação de que trata o item 7.1.4.2, a microempresa ou empresa
de pequeno porte, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à
então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de
seu direito.
7.1.4.4.- Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de
apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta
no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item 5.16.1 deste edital, o prazo para
encaminhar a documentação de habilitação.
7.1.5.- O julgamento da habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de
cada pessoa jurídica.
7.1.6.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir do momento
que o proponente for declarado vencedor e/ou comunicado pelo Pregoeiro. O prazo de 05
(cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação
expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
“Deus Seja Louvado”

17

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

8.- DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
8.1.- Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização do certame, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.
8.2.- Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação deste edital, ou impugnações ao mesmo, deverão ser encaminhados à
Divisão de Despesas - Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, através do e-mail
licitacao@bebedouro.sp.gov.br, ou da plataforma de pregão eletrônico BBMNET.
8.3.- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado do data de recebimento da impugnação.
8.4.- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital
não afetar a formulação das propostas.
8.5.- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital,
responder os questionamentos encaminhados, no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados do respectivo recebimento do pedido.
8.6.- Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informações, pressupõe- se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e
precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.
9.- DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1.- A ata de registro de preços, que formaliza uma promessa de contratação de cunho
irrevogável para o licitante vencedor, ou para o particular que concordar em executar o
objeto da licitação pelo preço daquele, será subscrita pelo convocado e pela autoridade
competente, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de adjudicação e
homologação publicada em resumo na Imprensa Oficial Eletrônica do Município
disponibilizada no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br.
9.1.1.- O licitante convocado que deixar de assinar a ata no prazo fixado, dela será
excluído. A recusa equivale à infração prevista no artigo 81, do vigente Estatuto das
Licitações e Contratos.
9.1.2.- Se, por ocasião da formalização da ata, as certidões de regularidade de débito da
adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o Setor de Licitações do órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente
justificada..
9.1.2.1.- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o
fornecedor será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a sua
“Deus Seja Louvado”
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situação de regularidade de que trata este item, mediante a apresentação das certidões
respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se
realizar.
9.1.3.- As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão, nesta oportunidade,
comprovar que eventuais restrições de suas regularidades fiscais já foram superadas,
com a apresentação dos documentos até então incompletos e/ou vencidos.
9.1.4.- Fica reservado o direito de a Administração verificar, antes da assinatura do
contrato ou documento equivalente, se o adjudicatário incorre em penalidades do artigo
87, incisos III (Penalizados no Município de Bebedouro) e IV da Lei 8.666/93 e artigo 7º
da Lei 10.520/02 (Penalizados no Município de Bebedouro) as quais obstarão sua
celebração.
9.1.5.- Por ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame
licitatório se exigirá a comprovação de poderes do subscritor da Ata de Registro de
Preços para assinar em nome da contratada, se tal já não constar dos autos ou do
credenciamento.
9.2.- No caso da licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não
retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, reserva-se à Prefeitura Municipal
de Bebedouro o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo, facultada a negociação para obtenção das
mesmas condições já negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preço,
ou anular a licitação, independente das sanções previstas, para a licitante vencedora
recalcitrante, neste Edital.
9.3.- Até a assinatura da Ata de Registro de Preços, a proposta da licitante vencedora
poderá ser desclassificada se a Prefeitura Municipal de Bebedouro tiver conhecimento de
fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento, nos termos da Lei de
Licitações.
9.4.- Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fato referido no
item anterior, a Prefeitura Municipal de Bebedouro poderá convocar as licitantes
remanescentes observando o disposto no item 7.1.2, supra.
9.5.- O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, cujo prazo iniciar-se-á a
partir da data da publicação da respectiva ata.
9.6.- O cancelamento do registro de preços ocorrerá quando o prestador:
9.6.1.- descumprir as condições da ata de registro de preços;
9.6.2.- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
9.6.3.- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
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9.6.4.- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
Parágrafo único: O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens
9.6.1, 9.6.2, e 9.6.4 do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.7.- O registro de preços na ata não obriga a Prefeitura Municipal de Bebedouro a firmar
as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação vigente, assegurando-se ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
10.- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1.- O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção realizada pelos funcionários
dos departamentos requisitantes, podendo ser rejeitado no todo ou em parte, caso
desatenda as especificações exigidas.
10.2.- O prazo para entrega do objeto licitado será parcelado, de acordo com as
necessidades e solicitações dos departamentos requisitantes;
10.2.1.- Após as solicitações dos departamentos requisitantes, as empresas deverão
entregar o objeto da licitação no menor prazo possível, e não poderá ser superior a 10
(dez) dias, contados da data do recebimento das notas de empenho e dos pedidos de
compra pelas mesmas.
10.3.- Local de entrega e recebimento do objeto da licitação: no Almoxarifado da
Prefeitura, situado à Variante Hamleto Stamato nº 1.820, Vila Irmã Antonieta Farani,
no Recinto da Feccib Nova, por conta e risco do fornecedor, inclusive a descarga, no
horário compreendido das 7:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira.
10.4.- A entrega será única, realizada após o recebimento das notas de empenho e dos
pedidos de compra pelas adjudicatárias, observado o disposto no subitem 10.2. deste
edital.
10.5.- Não será permitida na entrega, a substituição dos itens ofertados, quer em função
de outra especificação, outras marcas, etc.
10.6.- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
10.6.1.- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:
10.6.1.1.- na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
10.6.2.- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:
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10.6.2.1.- na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
11.- DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1.- As notas fiscais correspondentes aos valores do objeto entregue, efetivamente
recebido e aceito pelos departamentos requisitantes, deverão ser quitadas no 5º
(quinto) dia útil, fora a semana, contado da data da entrega das mesmas.
11.1.1.- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da empresa vencedora, incidirá
correção monetária de acordo com os termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “c” e “d” c.c.
artigo 55, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, devendo a empresa vencedora solicitar ao
Departamento de Finanças/Contabilidade e Orçamento da Prefeitura a devida correção.
11.2.- Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela
definida no subitem anterior.
11.3.- As empresas deverão INFORMAR nas notas fiscais seus dados bancários (nome e
número da agência e número da conta corrente), para fins de recebimento dos
pagamentos.
12.- DAS SANÇÕES
12.1.- A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e no contrato e das demais cominações legais.
12.2.- Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita
às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
12.3.- Penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o
exercício de prévia e ampla defesa.
13.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1- A simples participação na presente licitação, caracterizada pela inscrição e
credenciamento para participar do pregão, implica para a licitante a observância dos
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste edital, e de seus anexos, aos quais se
submete; implica, também, no reconhecimento de que este instrumento convocatório, e
seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo os mesmos
suficientes para a exata compreensão do objeto e para seu perfeito atendimento, não
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenização.
“Deus Seja Louvado”

21

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

13.2- A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações
prestadas em atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas
da lei. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas
implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a vencedora, na rescisão do ajuste, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
13.3.- Cada proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a
preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado deste
procedimento licitatório.
13.4.- Esta Municipalidade responderá os questionamentos, formulados através do e-mail
licitacao@bebedouro.sp.gov.br ou da plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET, a
todos os interessados - mediante disponibilização no site www.bebedouro.sp.gov.br das
perguntas e respostas, com comunicação via e-mail, diretamente para cada uma das
empresas que baixaram o edital do certame, até o momento da disponibilização das
respostas, estas que serão numeradas sequencialmente e serão consideradas como
aditamentos a este instrumento convocatório, sendo juntadas ao respectivo processo
licitatório.
13.5.- O Aviso de Licitação, do presente certame deverá ser afixado no lugar de costume
em mural existente nas dependências do Paço Municipal, publicado em resumo no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, em Jornal de ampla circulação no Estado de São Paulo e
na Imprensa Oficial Eletrônica do Município disponibilizada no site oficial do município:
www.bebedouro.sp.gov.br, bem como, disponibilizado na plataforma de Pregão
Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
13.5.1.- As comunicações decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer
outras intimações, convocações, comunicados, notificações e outros relativos à licitação
presente, quando necessários serão formalizados oficialmente através de publicação na
Imprensa Oficial Eletrônica do Município disponibilizada no site oficial do município:
www.bebedouro.sp.gov.br e encaminhados nos correios eletrônicos “e-mails” dos
participantes (se caso houver) para a devida ciência..
13.6.- Os casos omissos serão regulados pela legislação citada em 1.1 e 1.2, sendo
apreciados e decididos pelo Pregoeiro, submetendo-os, conforme o caso, à apreciação
do Sr. Prefeito Municipal.
13.7.- Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar
requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de
identificação pessoal, sendo que nesse ato será lavrado “termo de vistas ao processo”, o
qual será devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo funcionário que o
recepcionou. Vistas aos autos ocorrerão sem retirada dos mesmos das dependências da
Prefeitura Municipal de Bebedouro.
13.8- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou necessário,
poderão utilizar-se de assessoramento técnico e específico para tomar decisões relativas
ao presente certame licitatório, o qual se efetivará através de parecer formal que
integrará o respectivo processo.
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13.9- As normas disciplinadoras deste pregão serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do procedimento e
dos futuros ajustes dele decorrentes.
13.10.- Em caso de dúvidas quanto à comprovação de horário de quaisquer eventos
marcados para este certame licitatório, prevalecerá o horário oficial de Brasília.
13.10.1.- Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Prefeitura de Bebedouro.
13.11.- Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada,
todos eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentação de
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como eventuais
outros documentos, ao se valer do edital, inteirar-se de sua composição, tomando
conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o
desenvolvimento do certame e a formalização da contratação, de sorte que todos os
aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não
repetidos em outros.
13.12.- O Pregoeiro conforme o caso poderá, no interesse da Prefeitura Municipal de
Bebedouro relevar aspectos puramente formais nas propostas e nos documentos de
habilitação apresentados pelas licitantes, desde que não comprometa a lisura e o caráter
competitivo desta licitação.
13.13.- Será eleito o Foro da Comarca desta Administração, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o
processamento desse certame licitatório, assim como ao cumprimento das obrigações
dele decorrentes.
Bebedouro/SP., 14 de setembro de 2021.

Paulo Sergio Garcia Sanchez
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
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SIAM

CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro
Licitacao Pregao Eletronico

Numero 00036

/2021

PAGINA

1

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE :

CODIGO

C.N.P.J:

INSCRICAO ESTADUAL :

:

ENDERECO :

No.

:

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

:

TELEFONE :

:

E-MAIL:

:
FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES
ATE DIA 22 / 10 /2021

ABERTURA DOS ENVELOPES

VALIDADE DA PROPOSTA

AS

13 : 30

HORAS

DIA 22 / 10 /2021

:

AS

13 : 30

HORAS

PRAZO DE ENTREGA :

De acordo com o EDITAL

De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL
ITEM

000001

QUANTIDADE

1836

UN

CODIGO

SCS

011.00011.0001-01

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS

CAL HIDRATADA

MARCA DO OBJETO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

CH III, EM SACO DE 20KG.
000002

424

M3

015.00001.0001-01

AREIA FINA LAVADA DE RIO

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

000003

182700

UN

015.00004.0003-01

TIJOLO MAQUINADO COMUM

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

000004

87300

UN

015.00009.0004-01

BLOCO 8 FUROS

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

CERAMICO, 9 X 19 X 19.
000005

442

M3

015.00001.0002-01

AREIA GROSSA
LAVADA.

000006

3249

SCS

011.00019.0004-01

CIMENTO CP II

32

EM SACOS COM 50 KG.
000007

360

SCS

011.00011.0002-01

CAL DE PINTURA
COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.

000008

433

M3

015.00002.0001-01

PEDRA BRITA N. 1
BRITA 01-19MM

000009

204

SCS

011.00011.0001-01

CAL HIDRATADA
CH III, EM SACO DE 20KG.

000010

46

M3

015.00001.0001-01

AREIA FINA LAVADA DE RIO

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

000011

20300

UN

015.00004.0003-01

TIJOLO MAQUINADO COMUM

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

000012

9700

UN

015.00009.0004-01

BLOCO 8 FUROS

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

CERAMICO, 9 X 19 X 19.
000013

48

M3

015.00001.0002-01

AREIA GROSSA
LAVADA.
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CONAM
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Licitacao Pregao Eletronico

Numero 00036

/2021

PAGINA

2

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE :

CODIGO

C.N.P.J:

INSCRICAO ESTADUAL :

:

ENDERECO :

No.

:

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

:

TELEFONE :

:

E-MAIL:

:
FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES
ATE DIA 22 / 10 /2021

ABERTURA DOS ENVELOPES

VALIDADE DA PROPOSTA

AS

13 : 30

HORAS

DIA 22 / 10 /2021

:

AS

13 : 30

HORAS

PRAZO DE ENTREGA :

De acordo com o EDITAL

De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL
ITEM

000014

QUANTIDADE

361

UN

CODIGO

SCS

011.00019.0004-01

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS

CIMENTO CP II

32

MARCA DO OBJETO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

EM SACOS COM 50 KG.
000015

40

SCS

011.00011.0002-01

CAL DE PINTURA
COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.

000016

47

M3

015.00002.0001-01

PEDRA BRITA N. 1
BRITA 01-19MM
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À
HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 36/2021
A empresa
sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
, inscrita no
CNPJ sob nº
, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº
, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexiste fato
impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos do Art. 87,
incisos III (Penalizados no Município de Bebedouro) IV, da Lei Federal 8666/93, com sua
redação mantida inalterada até os dias atuais) e Art. 7º da Lei 10.520/02 (Penalizados no
Município de Bebedouro), para sua habilitação no Pregão Eletrônico nº
/
, ora
sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, comprometendo-se
a
comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e
vigência da avença dele decorrente. Da mesma forma, DECLARA que não se enquadra
em nenhuma das hipóteses previstas no item 4.2 do respectivo instrumento convocatório.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido no envelope documentação e na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão
retidos nos autos.
“Deus Seja Louvado”

25

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

ANEXO III.1
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 36/2021
A empresa
sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
, inscrita no
CNPJ sob nº
, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº ,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº / ,
ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, que preenche os requisitos
de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todos os subitens do
item 6 do instrumento convocatório.
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido/apresentado no envelope documentos e
na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão
retidos nos autos.
“Deus Seja Louvado”
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ANEXO III.2
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 36/2021

A empresa
, sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
,
inscrita no CNPJ sob nº
, por seu diretor (sócio
gerente, proprietário)_ , portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no
CPF/MF com o nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no
Pregão Eletrônico nº / , ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro,
que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital,
ou seja, todos os subitens do item 6 do instrumento convocatório, exceto no que diz
respeito aos requisitos de regularidade fiscal, os quais deverão ser comprovados no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a
critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou
positivas com efeito de negativas
DECLARA também, sob as penas da lei, e em atendimento ao artigo 11, ‘caput’, do
Decreto Federal 6204/07, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita bruta anual não
excedeu no exercício anterior, o limite fixado no art. 3º da Lei 123/06, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar,
não se enquadrando em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação
citada.
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.
Local e data
Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido/apresentado no envelope documentos e
na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficar
“Deus Seja Louvado”
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO RELATIVA AO ART.27, INCISO V DA LEI FEDERAL 8666/93
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 36/2021

A empresa
sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
,
inscrita no CNPJ sob nº , por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no CPF/MF
com o nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação
no Pregão Eletrônico nº / , ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de
Bebedouro, e diante do disposto no inciso V, artigo 27, da Lei Federal 8666/93, acrescido
pela Lei Federal 9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Local e data

Nome e identidade do declarante

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido/apresentado na documentação e na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão
retidos nos autos.
“Deus Seja Louvado”
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ANEXO V
DECLARAÇÃO RELATIVA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADO
PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 36/2021
A empresa
, sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
, inscrita no
CNPJ sob nº
, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no CPF/MF com
o nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão
Eletrônico nº / , ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, que
pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal a qual deverá ocorrer no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a
critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou
positivas com efeito de negativas, bem como ter preferência no critério de desempate
quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal 123/06
alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16.
DECLARA também, sob as penas da lei, e em atendimento ao artigo 11, ‘caput’, do
Decreto Federal 6204/07, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/06.
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.
Local e data
Nome e identidade do declarante
OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido/apresentado na documentação e na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão
retidos nos autos.
“Deus Seja Louvado”
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ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO E DE OUTRO LADO A
EMPRESA xxxxxxxxxxx, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES
CONSTANTES DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Bebedouro,
Estado de São Paulo, à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, inscrita no
CNPJ/MF. sob nº 45.709.920/0001-11, neste ato representada pelo Prefeito Municipal,
Sr. LUCAS GIBIN SEREN, brasileiro, casado, sociólogo, portador do RG. nº 33.416.5416 SSP/SP., inscrito no CPF/MF. sob nº 223.887.428-38, residente e domiciliado na cidade
de Bebedouro/SP., à Avenida Raul Furquim nº 453, Apartamento 102, Edifício Bernardes
Caldeira, Centro, doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado, a empresa
xxxxxxxxxxxx, com sede na cidade de xxxxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxxxxx, à
xxxxxxxxxxxx nº xxxxx, inscrita no CNPJ/MF. sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx e Inscrição
Estadual nº xxx.xxx.xxx-xxx, adjudicatária do Pregão Eletrônico nº 36/2021 para
Registro de Preços nº xx/2021, neste ato representada pelo xxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, portador do RG. nº xx.xxx.xxx xxx/xx., inscrito no
CPF/MF. sob nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxx, à
xxxxxxxxxxx nº xxxxx, daqui por diante denominada DETENTORA, resolvem
REGISTRAR os preços, com integral observância da Lei Federal 10.520/02 e seus atos
regulamentadores, do Decreto Municipal 14.150/20; da Lei Complementar Federal 123/06
alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16; no que couber, a Lei Federal
8.666/93e ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1.- DO OBJETO E PREÇOS
1.1.- Constitui objeto da presente Ata, a Registro de Preços para a Aquisição de
Materiais de Construção diversos, destinados ao Cemitério Municipal, ao
Departamento de Transporte (Garagem Municipal), a Secretaria Municipal de
Educação, ao Departamento de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Obras,
ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte e a Secretaria Municipal de
Saúde, observadas as especificações e complementos constantes dos Anexos do Edital
nº 87/2021 da Licitação, nos termos do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93.
1.2.- Pela presente, a DETENTORA se obriga a fornecer os itens constantes da presente
Ata, pelos preços unitários de:
ITEM
1

QUANT.
UNID.
ESTIMADA
0
UNID xxxxxxxxxxx

ESPECIFICAÇÃO

“Deus Seja Louvado”
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2.- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.
3.- DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as especificações e condições
constantes do Edital nº 87/2021 da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 36/2021 e
seus respectivos Anexos, que as partes neste ato, declaram conhecer, aceitar e se
comprometem a cumprir.
4.- DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes desta avença são regidas
pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Os casos omissos, não solucionáveis por essas leis, submetemse aos preceitos de direito público em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicar a teoria
geral dos contratos e as disposições do direito privado.
5.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata é competente, por força de lei, o
Foro da Cidade e Comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes
nesta oportunidade assinam a presente Ata, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para
um só fim, digitadas em 2 (duas) laudas somente no anverso, na presença de 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas, para todos os efeitos legais.
Bebedouro/SP., xx de xxxxxx de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

DETENTORA

Testemunhas:

___________________________
Nome:
RG nº:

___________________________
Nome:
RG nº:
“Deus Seja Louvado”
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