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ADVERTÊNCIA 

 
SOLICITAMOS QUE AS EMPRESAS APRESENTEM SUAS PROPOSTAS E LANCES 
DE FORMA CONSCIENTE, COM A CERTEZA DE QUE PODERÃO ENTREGAR OS 
OBJETOS DA FORMA COMO FORAM PEDIDO NO EDITAL E DENTRO DOS 
PRAZOS, PREÇOS E PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS. 
 
VALE LEMBRAR TAMBÉM QUE OS PEDIDOS DE REALINHAMENTO DE PREÇO 
SÃO EXCEÇÕES À REGRA, DESTINADOS SEMPRE A SITUAÇÕES 
EXCEPCIONALÍSSIMAS, E SOMENTE SERÃO DEFERIDOS, SE EM TOTAL 
CONSONÂNCIA COM A LEI. 
 
RATIFICAMOS, PORTANTO, QUE AS PROPOSTAS SEJAM EFETIVADAS DE FORMA 
SÉRIA E CONSCIENTE, VISANDO EVITAR PROBLEMAS, TANTO PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO PARA AS EMPRESAS LICITANTES. 
 
A MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE ALVES ADVERTE A TODOS OS LICITANTES, 
QUE NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR EMPRESAS QUE DESCUMPRAM O 
PACTUADO. 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 12/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO 23/2021 
 

Razão Social: 
 
CNPJ n°: 
 
Endereço: 
 
e-mail: 
 
Cidade:       Estado: 
 
Telefone:      Fax: 
 
 
Obtivemos através do acesso à página http://www.presidentealves.sp.gov.br/ nesta 
data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: _______________________________, de __________________de _______  
 
Nome:  
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter à 
Comissão de Licitações  por  e-mail: licitacao@presidentealves.sp.gov.br 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Presidente Alves  da 
responsabilidade da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos 
e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 
reclamação.informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 
reclamação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.presidentealves.sp.gov.br/
mailto:licitacao@presidentealves.sp.gov.br
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EDITAL 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º12/2021 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
 
PROCESSO: 23/2021 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/06/2021 
 
APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 23/06/2021 
 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14:00HS.  
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 
A sessão pública de processamento do pregão será realizada na Rua Vereador Luiz 
Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16.670-000 - Presidente Alves – SP, no PAÇO 
MUNICIPAL.  
 
No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 
ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 
participantes, na Sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 
O licitante que não contar com representante presente na sessão de abertura, para se 
credenciar, ficará impedido de participar na forma prevista no item 4 (quatro), Cláusula III, 
não podendo contar com represente para as demais etapas.  
 
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 
nos autos do processo desta licitação. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão de processamento do Pregão, logo após o 
credenciamento dos interessados. 
 
E S C L A R E C I M E N T OS: 
 
Gabinete do Prefeito – Paço Municipal, localizado na Rua Vereador Luis Michelan Filho, 
73 – Centro – CEP: 16.670-000 - Presidente Alves – SP - telefone: (014) 35871333; 
35871271 e 35871179 - e-mail: licitacao@presidentealves.sp.gov.br 
 
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet: 
http://www.presidentealves.sp.gov.br/, SP - telefone (014) 35871333; 35871271 e 
35871179. 
 

http://www.presidentealves.sp.gov.br/
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O Senhor Prefeito Municipal de Presidente Alves – SP, na forma da lei, torna público que 
se acha aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO (presencial),Registro 
de Preços conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 
 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 2.203 de 19 de fevereiro de 2010, aplicando-se, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste 
instrumento convocatório, bem como do Anexo I – Termo de Referência e Formulário 
Padrão Proposta. 
 
Integram este edital: Anexo I – Memorial Descritivo/Formulário padrão Proposta, Minuta 
da Ata de Registro de Preços; Decreto Municipal nº. 1.919 de 04 de janeiro de 2005; 
Decreto Municipal nº. 2.149 de 08 de março de 2009; Decreto Municipal nº. 2203 de 19 de 
fevereiro de 2010 e modelos de documento em anexo.  
 
A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados na seguinte 
conformidade: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Os valores da despesa estimada total é de R$ 103.721,15, de acordo com os 
quantitativos indicados no ANEXO I – Memorial Descritivo/Formulário padrão Proposta, 
corresponde o preço da pesquisa praticado nos Preços, para efeito do valor do objeto da 
respectiva licitação; não vinculado as concorrentes, que poderão adotar outros que 
respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatos e 
critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 
 
I - DO OBJETO: 
 
1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais 
descartáveis, produtos de higiene e limpeza e manutenção de piscina para os  diversos 
setores da Administração Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I – 
Memorial Descritivo/Formulário Padrão Proposta observada as especificações ali 
estabelecidas.  
 
2 - O objeto desta licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos 
termos do art. 65 § 1º da Lei 8.666/93. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
 
2.2 - Não será permitida a participação de empresas: 
2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2 - Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3 - Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 
Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
2.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
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2.2.5 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
2.2.6 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
3.1 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam participar 
deste certame fazendo jus aos benefícios legais, deverá ser observado: 
 
3.2 – Apresentação de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá 
ser feita de acordo com o modelo anexo a este Edital, e apresentada FORA dos 
Envelopes. 
 
3.3 – A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa 
de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 
anterior deste edital implicará na anulação do direito da respectiva licitante em usufruir o 
regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06. 
  
3.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas terão o tratamento 
na presente licitação na forma regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 2.149, de 18 de 
Março de 2009, que faz parte integrante desta Licitação. 
 
III - DO CREDENCIAMENTO: 
 
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
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 exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
3.4 - O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa; ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 
recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de 
ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço 
unitário. 
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 
 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo anexo, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº s 1 e 2. 
4.2 - A não entrega da Declaração de Requisitos de Habilitação implicará em não 
recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de 
Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório. 
 
4.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

Razão Social da empresa: 
Envelope nº 1 – Proposta 

PREGÃO (Presencial) 
Nº___/2021 

“Registro de Preços” 
 

Razão Social da empresa: 
Envelope nº 2 – Documentação 

PREGÃO (Presencial) Nº. 
Nº___/2021  

“Registro de Preços” 
 

 
4.4 - O FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA deverá ser utilizado, preferencialmente, 
para a apresentação da Proposta, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma 
legível, em língua portuguesa; salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado 
pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 
 
4.5 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
  
4.6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
4.7 – O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da 
data para abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 
 
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
5.2 - nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
 
5.3 - número do Pregão para Registro de Preços; 
 
5.4 - preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, com duas casas 
decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além 
do lucro, todas as despesas e custos, resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e 
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demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o 
integral fornecimento do objeto desta licitação; 
5.4.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto na hipótese decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na 
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no 
mercado; 
5.4.1.1. A Contratada deverá enviar requerimento dirigido ao Prefeito, acompanhado de 
comprovantes que demonstre o preço de custo quando da elaboração da proposta 
comercial e custo na solicitação da revisão. (modelo sugerido em anexo) 
 
5.4.2 – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n 8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata relativamente ao produto sobre o qual ocorrer à elevação do preço 
registrado em Ata. 
5.4.2.1 – Comprovada a redução de preços praticados no mercado nas mesmas 
condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente será convocado para a devida alteração do valor registrado. 
 
5.5 – Deverá ser obedecida, a ordem dos item rigorosamente, a ordem constante do 
Formulário Padrão Proposta, descrição do objeto desta  licitação, com a indicação da 
procedência ou marca produto cotado, numero do registro Anvisa,  conformidade com as 
especificações do Memorial Descritivo. 
  
5.6 - Além da proposta escrita, o licitante deverá apresentar dentro do envelope nº. 01 
“PROPOSTA”: 
5.6.1 - Uma cópia da proposta, preenchida na conformidade do arquivo (*.xml) gravada 
em uma unidade de disco removível (pen drive), disponível para download no site: 
www.presidentealves.sp.gov.br, outras informações ligue: (14) 35871271 setor de 
licitação. O motivo do presente objeto, a ser apresentado dar-se-á pelo motivo de agilizar 
o processo de digitação das propostas, de forma que com este padrão de arquivo (*.xml) 
o processo se torne mais eficaz e ágil. 
5.6.2 - A não entrega do arquivo (*.xml) gravada em uma unidade de disco removível ( 
pen drive), implicará na DESCLASSIFICAÇÃO, do licitante. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 
 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
6.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas; nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
b) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

http://www.presidentealves.sp.gov.br/
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c) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
 
d) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope n° 2 - 
Habilitação se tiver sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
6.3 - REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas  do  Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
 
6.3.2 - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 
6.3.2.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito 
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com os encargos 
sociais, expedida pela Secretaria da Receita federal; 
 
6.3.2.2 - Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedidos; pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da 
Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de isenção ou de não 
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; 
 
6.2.2.3 – Certidão Negativa Débitos Municipal, relativo à sede ou ao domicílio do licitante. 
 
6.2.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
6.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – comprovação de regularidade 
junto a Justiça do Trabalho. 
  
6.4 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 
 
a) Apresentação de certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não 
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 
 
6.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 
modelo anexo; 
 
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. (modelo anexo) 
 
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
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6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
6.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos, ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
6.3 - Documentos apresentados com a validade vencida, não sendo a falha sanável na 
sessão, acarretarão a inabilitação da proponente. 
 
6.4 – O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderão diligenciar efetuando consulta direta na 
Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 
 
6.5 - Se o licitante for a matriz, todo o documento 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; 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
 
7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame.  
 
7.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no modelo 
anexo ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 
habilitação. 
 
7.3 - O julgamento ocorrerá pelo critério de menor preço unitário, observado as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
7.3.1 - A análise das propostas, pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.   
c) Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
d) Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o preço unitário. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
7.4 -  Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 
 
7.5 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 
àquela; 
 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
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selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
 
7.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, 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. 
 
7.7 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
7.8 -  O Pregoeiro poderá estipular o valor do percentual mínimo dos lances. Bem como 
estipular tempo máximo para oferta de lance. 
 
7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances.  
 
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
 
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
 
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação do respectivo proponente. 
 
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, inclusive mediante: 
 
a) Substituição e apresentação de documentos, ou;  
 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
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13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 
o seu autor; decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 
15 – Conhecida à vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam 
fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas. 
 
16 - Em seguida, abrirão os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre 
as respectivas habilitações, observadas as disposições do subitem 12 supra. As 
habilitadas serão incluídas na respectiva ata, observada a ordem de classificação, a que 
alude o subitem 8 supra. 
 
17 - Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
pelas proponentes. 
 
VIII - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS: 
 
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação de memoriais; ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
8.4- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários 
para assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
8.6 – A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 
será excluída.    
 
8.7 – Colhidas às assinaturas, esta Prefeitura providenciará a imediata publicação do 
extrato da mencionada Ata de Registro de Preços e, se for o caso, do ato que promover a 
exclusão de que trata o item anterior.    
 
IX – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
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9.1 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura da competente Ata de Registro de Preços.  
 
9.2 - O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas no artigo 15, seus parágrafos, incisos e alíneas do Decreto Municipal nº. 
2.203 de 19 de fevereiro de 2010. 
  
X - DOS FORNECIMENTOS: 
 
10.1 – O fornecedor incluído na Ata de Registro de Preços estará obrigado a retirar as 
respectivas notas de empenho e decorrentes solicitações de fornecimento em virtude das 
compras que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 
respectivos anexos e na própria ata.   
 
10.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a proceder às 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
à preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO: 
 
11.1 – As entregas serão parceladas de acordo com a solicitação dos gestores de 
cada setor, sendo os mesmos realizados conforme as especificações de locais, dias e 
horários constante das respectivas solicitações, ficando certo que estas ocorrerão nos 
setores do Município de Presidente Alves e Distrito do Município. (conforme Anexo de 
endereço de setores). 
 
11.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias, contados a 
partir da emissão da competente Nota e Empenho e respectiva Solicitação de 
Fornecimento de cada setor.   
 
11.2.1- A Contratada deverá entregar o objeto em conformidade com os padrões, 
responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo.  
 
11.2.2- O Município de Presidente Alves se reserva o direito de recusar o objeto que não 
esteja dentro das normas respondendo a Contratada, integralmente pelo custo de suas 
substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontarem a fiscalização do 
Município de Presidente Alves-Centro, desta cidade de Presidente Alves – SP, correndo 
por conta da empresa fornecedora todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
12.1 - Os pagamentos decorrentes dos futuros fornecimentos realizados mediante 
solicitação de fornecimento desta Administração a ser expedida de acordo com a 
necessidade do serviço público, serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura, em até 30 
(trinta) dias da apresentação do competente documento fiscal.  
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12.2 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, 
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE. 
 
12.2.1 – Deverão constar do documento fiscal os números da Licitação e Processo 
Administrativo de aquisição.    
 
12.3 - A contagem do prazo para pagamento terá inicio e encerramento em dias de 
expediente na PREFEITURA. 
 
12.4 - Havendo divergência ou erro na emissão de documento fiscal fica interrompido o 
prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização. 
 
12.5 – A Empresa vencedora deverá apresentar os dados bancários em nome da Licitante 
em Conta Corrente, para a Transferência dos Recursos. 
 
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 
13.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal; ficarão sujeita a sanção prevista no artigo 7º, da Lei nº. 10.520/02 
sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e demais penalidades 
legais.  
 
13.2 – A licitante está sujeita às sanções estipuladas na Lei Federal nº.: 8.666/93 e 
10.520/02, sem prejuízo daquelas previstas neste edital.  
 
13.3 – A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n.º 
8.666/93, no âmbito desta licitação, obedecerá ao disposto abaixo:   
 
13.3.1 – A recusa injustificada de o adjudicatário retirar a Nota de Empenho, dentro do 
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
13.3.1.1 – multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
13.3.1.2 – pagamento correspondente à diferença de preço decorrente na nova licitação 
para o mesmo fim; 
 
13.3.2 – O atraso injustificado no fornecimento do bem, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, 
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
13.3.2.1 – atraso de até 30 (trinta) dias: multa de 1% (um por cento) ao dia; e  
13.3.2.2 – atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 2% (dois por cento) ao dia. 
 
13.3.3 – Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do bem, poderão ser aplicadas 
ao contratado as seguintes penalidades:  
13.3.3.1 – multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, ou  
13.3.3.2 – multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova  licitação para o 
mesmo fim. 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ADM. 2021/2024 – “PAZ, AMOR E TRABALHO” 
PAÇO MUNICIPAL “GERALDO CARVALHO LOPES” 

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16670-000 – Presidente Alves – SP 
CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 – Telefone/Fax (14) 3587-1271 

Site: www.presidentealves.sp.gov.br – E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br 
______________________________________________________________________________________ 

 
13.4 – As multas referidas neste edital não impedem a aplicação de outras sanções 
previstas na legislação que rege a presente licitação. 
 
XIV – 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 –  O resultado do presente certame e demais atos que se fizerem necessários, serão 
divulgados Diário Oficial Eletrônico do Município, com acesso através do: 
http://www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves/. 
 
14.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 
disposição para retirada no prazo de 30(dias), contados da data e homologação desta 
licitação, após o que serão inutilizados.  
 
14.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão.  
14.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 
de 1 dia útil. 
14.4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  
 
14.5 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Sr. Pregoeiro. 
 
14.6 – Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta 
licitação. 
 
14.7 – Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias e horários 
de expediente desta Prefeitura, conforme endereço e telefone indicados no preâmbulo.  
 
14.8 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Pirajuí – SP.  
 

Presidente Alves, 10 de junho de de 2021. 
 
 
 
 

CRISTIANO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves/
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MINUTA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°__/____ 

 
Pregão n.º __/___ 

Aos __ dias do mês de _______ de _____, no Paço Municipal de Presidente Alves, 
inscrita no CNPJ sob n.º 44.555.688/0001-41, – SP, localizado a Rua Vereador Luiz 
Michelan Filho, n.º 73 – Centro, o Senhor Prefeito Municipal __________________, RG 
nº_____________, CPF: _______ infra-assinado, tendo em vista a homologação da 
licitação em destaque, que tem por objeto o  Registro de Preços para aquisição de 
materiais descartáveis, produtos de higiene e limpeza e manutenção de piscina para os  
diversos setores da Administração Municipal, conforme especificações constantes do 
Anexo I – Memorial Descritivo/Formulário Padrão Proposta, observadas as especificações 
ali estabelecidas, descritos abaixo, a serem adquiridos por esta Administração de acordo 
com as necessidades do serviço público, bem como os demais elementos contidos no 
respectivo processo licitatório de n.º ____, Pregão Presencial n°_____, RESOLVE 
registrar os preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 
primeiro lugar, na forma seguinte, observado-se as cláusulas e condições estabelecidas 
nesta ata.  
  
EMPRESA: __________________________________, inscrita no CNPJ n° 
_____________, com sede a ______________________________________Fone/Fax 
_____________________, representada, neste ato, por __________________________, 
portador da cédula de identidade RG n° _______________, CPF:__________________. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de 
materiais descartáveis, produtos de higiene e limpeza e manutenção de piscina para os  
diversos setores, do Município de Presidente Alves, conforme especificações constantes 
do Anexo I – Memorial Descritivo/Formulário padrão Proposta observada as 
especificações ali estabelecidas:   
 

Item Descrição Quant Unid. 
Marca P. Unit. 

R$ 
P. total 

R$ 

1       

2       
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3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  
 
2.1- O preço ofertado pelas empresas signatárias desta Ata de Registro de Preços  são  
os  constantes  na  Cláusula  Primeira,  de  acordo  com  a  respectiva classificação no  
Pregão Presencial mencionado no preâmbulo desta.  
 
2.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão supramencionado, que a precedeu 
e integra o presente instrumento de compromisso.  
 
2.3 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada na licitação em comento pelas empresas detentoras da presente Ata; as 
quais também a integram, observando-se com relação ao dito preço, o valor final auferido 
depois de encerrada a etapa de lances do certame licitatório.  
 
2.4 - Esta Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses contados da data 
de sua assinatura.  
 
2.5 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, está Administração 
Municipal não será obrigada a adquirir os materiais relacionados na Cláusula Primeira, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços; podendo fazê-lo através  de  outra  
licitação  quando  julgar  conveniente,  sem  que  caiba  recurso  ou indenização  de  
qualquer  espécie  às  empresas  detentoras,  ou,  cancelar  a  Ata,  na ocorrência  de  
alguma  das  hipóteses  legalmente  previstas  para  tanto,  garantidos  à detentora, neste 
caso, o contraditório e a ampla defesa.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 - A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados na seguinte 
conformidade: - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
4.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias, contados a partir 
da emissão da competente Nota e Empenho e respectiva Solicitação de Fornecimento de 
cada setor.  
 
4.2- A entrega do objeto desta licitação deverá ser entregue nos setores conforme 
endereços anexados junto a solicitação do pedido. 
 
4.3- A Contratada deverá entregar o objeto em conformidade com os padrões, 
responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo.  
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4.4- O Município de Presidente Alves se reserva o direito de recusar o objeto que não 
esteja dentro das normas respondendo a Contratada, integralmente pelo custo de suas 
substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontarem a fiscalização do 
Município de Presidente Alves-Centro, desta cidade de Presidente Alves – SP, correndo 
por conta da empresa fornecedora todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 
4.5 - O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de  Preços  deverá  comunicar a 
Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 02 (dois) dias para o término do prazo 
de entrega, os motivos que impossibilitam o seu cumprimento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
5.1 - Os pagamentos decorrentes dos futuros fornecimentos realizados mediante 
solicitação de fornecimento desta Administração a ser expedida de acordo com a 
necessidade do serviço público, em até 30 (trinta) dias contados da efetiva entrega dos 
materiais solicitados e à vista da apresentação do competente documento fiscal. 
 
5.2 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, 
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE. 
 
5.3 – Deverão constar do documento fiscal os números da Licitação e Processo 
Administrativo de aquisição.    
 
5.4 - A contagem do prazo para pagamento terá inicio e encerramento em dias de 
expediente na PREFEITURA. 
 
5.5 - Havendo divergência ou erro na emissão de documento fiscal fica interrompido o 
prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização. 
 
5.6 – A Empresa vencedora deverá apresentar os dados bancários em nome da Licitante 
em Conta Corrente, para a Transferência dos Recursos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) 
6.1 - Efetuar a entrega do material no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data 
de emissão da nota de empenho e solicitação do fornecimento de cada setor. 
 
6.2 - Efetuar a entrega do material, de acordo com as especificações e demais condições 
estipuladas no Edital, nesta ata e na respectiva solicitação de fornecimento. 
 
6.3 - Comunicar a Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 02 (dois) dias para o 
término do prazo de entrega, os motivos que impossibilitam o seu cumprimento. 
 
6.4 - Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte o(s) material(s) 
em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a 
substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente. 
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6.5 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes dos 
fornecimentos objeto da presente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
7.1 - Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com  a 
aquisição do(s) item(s). 
 
7.2 - Efetuar o pagamento do (s)item (s) recebido (s), conforme Cláusula Quinta. 
 
7.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregue fora das especificações do 
Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1 - O fornecedor beneficiário da Ata  de Registro de Preços  estará  sujeito à  aplicação 
das penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, sem prejuízo das sanções 
estipuladas no Decreto Municipal nº. 1.330 de 21 de novembro de 2000, após  regular  
apuração,  mediante  processo administrativo, garantido amplo direito de defesa, pelo 
descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos.  
 
8.2 – A justificativa para eventual atraso só será considerada em casos fortuitos ou de 
força maior, devendo ser apresentada por escrito, até 02 (dois) dias antes do término do  
prazo  para entrega dos produtos. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
9.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
na hipótese decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no 
mercado. 
 
9.2. – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n 8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata relativamente ao material sobre o qual ocorrer à elevação do preço 
registrado em Ata. 
 
9.3 – Comprovada a redução de preços praticados no mercado nas mesmas condições 
do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 
será convocado para a devida alteração do valor registrado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
10.1 - O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas no artigo 15, seus incisos e alíneas do Decreto Municipal nº. 1.544 de 21 de 
junho de 2007, conforme segue:  
 
10.2 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
10.2.1 - pela Administração, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 
ao registro de preços; 
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b) O fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha 
retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da justificativa 
pela Administração; 
c) O fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de 
preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) Por razões de interesse público devidamente, fundamentado. 
 
10.2.2 - pelo fornecedor quando, mediante solicitação formal, comprovar estar 
impossibilitado definitivamente de cumprir exigências do instrumento convocatório que 
deu origem ao registro de preços. 
10.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso 
10.2.1 deste edital será feita mediante correspondência ao fornecedor e que fará parte 
integrante dos autos que deram origem ao registro de preços. 
 
10.3 - No caso de não localização do fornecedor, a comunicação será feita mediante 
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da data em que ocorrer a dita publicação. 
10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, do término do prazo de 
validade, do registro de preços, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido. 
10.5 - Em qualquer das hipóteses acima, a Administração fará  o  devido apostilamento na 
Ata de Registro de Preço  e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO 
DAS ORDENS DE FORNECIMENTO 
 
11.1 - A aquisição do objeto desta Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 
caso, pelo Sr. Prefeito Municipal.   
11.2 - A emissão das solicitações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total 
ou parcial, desde que autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal serão efetuadas por servidor 
desta Administração, de acordo com as necessidades momentâneas do serviço público.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº ____, seus anexos e as 
proposta  da empresa que apresenta o menor preço na etapa de lances.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
Para dirimir questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o 
Foro da Comarca de Pirajuí – SP, renunciando as partes a qualquer outro que as mesmas 
tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam este Instrumento de Compromisso 
depois de lido e achado conforme; indo o mesmo devidamente assinado por seus 
competentes representantes legais e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos jurídicos  e  legais, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o 
presente Instrumento em todas as suas condições. 
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Presidente Alves, ______ de ___________ de ________.  

 
 

         PREFEITO MUNICIPAL                                               REPRESENTANTE 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - _________;                                2- _____________ 
 
 
 

ANEXO LC-O1 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

 
CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 
OBJETO: 
ADVOGADO(S): (*) 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, 
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins 
de instrução e julgamento; damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar 
todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o 
caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 
14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 
LOCAL e DATA: 
 
CONTRATANTE 
 
Nome e cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Assinatura: 

 
CONTRATADA 
 
Nome e cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal 
Assinatura: 

 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ADM. 2021/2024 – “PAZ, AMOR E TRABALHO” 
PAÇO MUNICIPAL “GERALDO CARVALHO LOPES” 

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16670-000 – Presidente Alves – SP 
CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 – Telefone/Fax (14) 3587-1271 

Site: www.presidentealves.sp.gov.br – E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LC-02-CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
CONTRATANTE:  
CONTRATADA: 
CONTRATO N°(DE ORIGEM): 
OBJETO: 

Nome 
 

Cargo 
 

RG nº 
 

Endereço(*) 
 

Telefone 
 

e-mail 
 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome 
 

Cargo 
 

Endereço Comercial do 
Órgão/Setor 

 

Telefone e Fax 
 

e-mail 
 

 
LOCAL e DATA: 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO LC-03  
 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 
CONTRATANTE:  
CNPJ Nº:  
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
DATA DA ASSINATURA:  
VIGÊNCIA:  
OBJETO:  
VALOR (R$):  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. Em 
se tratando de obras/serviços de engenharia:  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, e serão remetidos quando requisitados: a) memorial descritivo dos trabalhos e 
respectivo cronograma físico-financeiro; b) orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários; c) previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma; d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras 
ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e 
arquitetura.  
 
LOCAL e DATA: RESPONSÁVEL:  
 
(nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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ANEXO I-  
 

FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA 
PREGÃO N.º _____/_____ 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Objeto: Aquisição de material de expediente para os setores, Creche Escola Municipal, 
Pré Escola, Saúde, Administração, CRAS e Cultura do Município de Presidente Alves, 
conforme especificações constantes do Anexo I – Memorial Descritivo/Formulário Padrão 
Proposta observada as especificações ali estabelecidas: 

 
INSTRUÇÕES: 
  
01 - As especificações e demais indicações constantes da planilha abaixo se constitui no 
memorial descritivo da Licitação, que facultativamente poderá ser utilizada pelo licitante 
como proposta comercial, bastando preenchê-lo total e adequadamente, rubricar todas as 
suas folhas, assinando a ultima e colocá-lo no envelope proposta. 
 
02 - A linha contendo o item, a indicação do produto, quantidade, unidade de 
fornecimento é destinada para o licitante apontar a marca, preço unitário e valor total de 
cada item por ele cotado.  
2.1- O licitante deverá adotar como PROPOSTA, o modelo abaixo, transpondo os itens 
rigorosamente como encontra se na lista de produto do “ARQUIVO XML”. 
02.1.2 - Os itens não cotados serão desclassificados para o proponente.  
 
03 - As eventuais menções de marcas que por ventura possam existir no presente 
Formulário Padrão Proposta constituem meras referencias quanto às especificações dos 
produtos, podendo obviamente, ser cotados de marcas similares, desde que atendam as 
mesmas características e especificações. 
 
04 - Não será aceito nenhum produto fora das especificações aos estipulados na proposta 
da empresa julgada vencedora, NÃO podendo a marca ser substituída sem prévia 
aprovação da Administração. 
 
05 – A proponente obriga-se a entregar os itens que lhe forem registrados, independente 
de quantidade ou valor, nos prazos estipulados e endereços dos referidos setores. 
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5.1- O não atendimento na entrega dos prazos estipulados, a Prefeitura, aplicará as 
punições estipuladas constantes nos itens do Edital. 
 
06 - Em caso de divergência entre preço unitário e o valor total de cada material licitado, 
prevalecerá o unitário. 
 
07 - Com a simples participação no presente certame, estará o proponente concordando 
com todos os termos do Edital e seus Anexos (LEIA COM ATENÇÃO!). 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

MARCA QTD UND VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01       

 
 
Validade da Proposta __________________(mínima 60 dias) 
 
 
RAZÃO SOCIAL:  

 
CNPJ n.º :                                                                                 IE: 

 
ENDEREÇO:  

 
CIDADE/UF:                                                CEP:                      TELEFONE 

  
NOME DO RESPONSÁVEL: 

 
 
ASSINATURA:                                                                                        DATA:   
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

ÁGUA SANITARIA 2LT 
Água sanitária embalada em galão resistente, contendo 2L, tampa com rosca. 
Alvejante, desinfetante e bactericida com cloro ativo. Composição mínima: 
hipoclorito de sódio e água, teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% e ph entre 11,0 e 
13,0. Na embalagem deverá constar informações do fabricante, composição, 
químico responsável, data de fabricação, prazo ou data de validade, e notificação 
na ANVISA. 

ALCOOL REFINADO 46,2° INPM (54° GL) 
Alcool refinado 46,2° inpm (54° gl): frasco com 1 litro, álcool etílico diluído, 
embalagem plástica de 01 litro, 46,2° (54° gl), com selo inmetro, validade de 3 anos, 
para uso doméstico, isento de partículas, com registro e/ou notificação do produto 
na anvisa. 

ALGICIDA CHOQUE 1 LITRO PARA PISCINA 
Cloreto Poliquaternário de, Amônio – concentração 15 a 20%. (Algicida de 
choque). Composição à base de íons de cobre quelados, altamente eficiente no 
combate à infestação de algas já formadas em piscinas Marca: Genco, Hidrosan, 
HTH ou similar. 

ALGICIDA MANUTENÇÃO 01 LITRO PARA PISCINA 
Poli dicloreto (2 Hidroxi,Etileno Dimetil Etileno 2 Hidroxi Propileno Dimetil,Imino 
Metileno),concentração de 12%.(Algicida de Manutenção).Composição à base de 
íons de cobre quelados,altamente eficiente na prevenção à infestação de 
algas.Marca: Genco, Hidrosan,HTH ou similar. 

AMACIANTE DE ROUPAS 2LT 
Amaciante de roupas. Pode ser utilizado em qualquer tipo de roupa, dando perfume 
e maciez ao tecido. Altamente concentrado, deverá ser utilizado na proporção de 2 
a 10 ml de produto por kg de roupa seca. COMPOSIÇÃO: Ingrediente Ativo, 
Tensoativo Catiônico, Perfume, Corante 

BALDE DE CLORO – 10 KG COM AÇÃO 3 X1 
Desinfetante para água de piscinas que substitui 3 produtos ao mesmo tempo Cloro 
Estabilizado, Clarificante e Algistático 

BALDE PLÁSTICO – 10 LITROS 
Balde plástico 10 litros, com alça sem Tampa - EM PP (Polipropileno). 

BARRILHA LEVE 2 KG 
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Carbonato de Sódio, 99,5% de concentração,(barrilha leve/ elevador de 
PH). Produto em grânulos que ajusta os parâmetros da água estabilizando o 
nível do pH, assim previne a corrosão de equipamentos e acessórios e proporciona 
uma água cristalina . Barrilha de 2KG.Marca: Genco, Hidrosan, HTH ou 
similar. 

CERA LIQUIDA, NA COR INCOLOR 750ML 
Cera liquida, na cor incolor, a base de parafina, carnaúba, resina álcali-solúvel, 
niveladores, preservante e água, com teor não voláteis de no mínimo 4,0%, 
incolor,rendimento de 40 a 60m2/L, PH de 8 a 10, embalado em frasco plástico 
contendo 750ml, com tampa fliptop,devidamente rotulo com informações sobre o 
produto, fabricante, precauções, instruções de uso, registro da ANVISA e/ ou 
registro do ministério da saúde e demais informações necessárias. 

CERA LIQUIDA, NA COR VERDE 750ML 
Cera liquida, na cor verde, a base de parafina, carnaúba, resina álcali-solúvel, 
niveladores, preservante e água, com teor não voláteis de no mínimo 4,0%, 
incolor,rendimento de 40 a 60m2/L, PH de 8 a 10, embalado em frasco plástico 
contendo 750ml, com tampa fliptop,devidamente rotulo com informações sobre o 
produto, fabricante, precauções, instruções de uso, registro da ANVISA e/ ou 
registro do ministério da saúde e demais informações necessárias. 

CERA LIQUIDA, NA COR VERMELHA  750 ML 
Cera liquida, na cor vermelha, a base de parafina, carnaúba, resina álcali-solúvel, 
niveladores, preservante e água, com teor não voláteis de no mínimo 4,0%, 
incolor,rendimento de 40 a 60m2/L, PH de 8 a 10, embalado em frasco plástico 
contendo 750ml, com tampa fliptop,devidamente rotulo com informações sobre o 
produto, fabricante, precauções, instruções de uso, registro da ANVISA e/ ou 
registro do ministério da saúde e demais informações necessárias 

CESTO DE LIXO C/PEDAL 
Cesto de lixo, formato cilíndrico, capacidade para 15 litros, polipropileno, com 
tampa, COM pedal, cor diversa 

CESTO DE LIXO S/PEDAL 
Cesto de lixo, formato cilíndrico, capacidade para 15 litros, polipropileno, com 
tampa, sem pedal, cor diversa 

CLARIFICANTE DE 01 LITRO PARA PISCINA 
Solução de clorohidróxido de alumínio – solução a 50%. Concentração 30 a 
40%.(Decantador/Clarificante),para eliminar a turbidez que se acumula na água 
(tratamento corretivo) quando a quantidade de partículas minúsculas de sujeira não 
são retidas pelo filtro, como em programa de dosagem semanal para evitar que 
essa turbidez se forme (tratamento preventivo), o que mantém a água sempre 
cristalina.No primeiro caso, ele funciona como um floculante; no segundo,como 
auxiliar de filtração.Marca: Genco,Hidrosan, HTH ou similar. 

COPO DESCARTÁVEL 180ML 
Copo descartável, com capacidade de 180 ml, em poliestireno atóxico, embalagem 
primária: pacote contendo 100 unidades, embalagem secundária: caixa de papelão 
contendo 25 pacotes. O produto deverá atender a nbr 14865, com indicação da 
mesma nas embalagens primárias e secundárias. 

COPO DESCARTÁVEL 50ML 
Copo descartável p/ café 50 ml, com capacidade de 50 ml, em poliestireno atóxico, 
embalagem primária: pacote contendo 100 unidades, embalagem secundária: caixa 
de papelão contendo 50 pacotes. O produto deverá atender a nbr 14865, com 
indicação da mesma nas embalagens primárias e secundárias. 

DESINFETANTE 2LT 
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Desinfetante, recomendado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, 
como: pisos, aparelhos sanitários, azulejos, ralos, esgotos, etc., combactericida de 
ampla ação, baixa espuma e que não ataque nenhum tipo de superfície, ação 
bactericida comprovada frente aStaphylococcus aureus e salmonellacholeraesuis. 
Composição: Cloreto de Diaquilbenzil Amônio, Veículo, Conservante, Corante, 
Fragrância, Tensoativo não iônico, Opacificante. Princípio Ativo: Cloreto de 
AlquilDimetilBenzilAmonio: 18%. Validade mínima de 24 meses. Galão de 2L. Na 
embalagem deverá constar informações do fabricante, composição, químico 
responsável, data de fabricação, prazo ou data de validade, e registro na ANVISA. 

DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML 
detergente líquido 500 ml: detergente neutro, glicerinado, com tensoativo 
biodegradável, componente ativo linear aquibenzeno sulfonato de sócio, lauril éter 
sulfato de sódio, em embalagem de0,5 litros, com registro e/ou notificação do 
produto na anvisa. 

ESCOVA DE LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE 
Muito resistente e durável, conta com suporte simples para guardar a escova e 
garantir maior durabilidade. Com cerdas circulares, permite uma melhor limpeza do 
vaso sanitário.  

ESCOVA DE LAVAR ROUPA 
Escova multiuso. Formato anatômico com encaixe perfeito na mão. Cerdas longas 
que escovam mais e melhor. Medias 120x63x49mm. Peso 105,9 gramas  

ESPONJA DE AÇO  
Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, com 14 un. 

ESPONJA DUPLA FACE 75MM 
Esponja dupla face, medindo 110 mm de comprimento, 75mm de largura, 23 mm de 
altura, composta por fibra sintética, espuma de poliuretano e agente bacteriostático. 
Produto embalado em saco plástico transparente, selado, contendo 01 Unidade. Na 
embalagem, deverá constar informações do fabricante, composição e telefone para 
contato.  

FITA TESTES PARA REAGENTES 
( caixa contendo 50 unidades de fita). Realiza quatro importantes leituras 
simultaneamente em apenas um mergulho:- PH,- Cloro Livre,- Alcalinidade Total 
- Estabilizante de Cloro,Marca: Genco, Hidrosan, HTH ou similar. 

FLANELA PARA LIMPEZA 
Flanela para limpeza, confeccionado em pano de algodão flanelado, na cor 
branca,ou amarela Embaladas individualmente com etiqueta de identificação 
contendo informações sobre o produto e fabricante Tam aprox. 35x26 cm 

LIMPA BORDAS 
Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfônico Neutralizado 50%. (Limpa Bordas).Detergente 
biodegradável, de baixa espuma e com pH na mesma faixa das águas de piscinas, 
especialmente formulada para eliminar das bordas da piscina os depósitos de óleos 
e gorduras. Marca: Genco, Hidrosan, HTH ou 
similar. 

FÓSFORO 
Fósforo maço com 10 unidades 

LUSTRA MÓVEIS 200 ML 
Lustra móveis, cremoso, que proporcione brilho e garanta a proteção dos móveis, 
superfícies de metal, vidro, fórmica, madeira tratada, entre outras, contra manchas 
d’água deixando um agradável perfume de longa duração, frasco de material 
resistente com 200 ml, embalados em caixa, produto notificado na ANVISA/MS, 
autorização de funcionamento, data de validade e fabricação. 
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LUVA LATEX NITRILICA M 
Luva Latex Nitrilica M. Confeccionada em borracha nitrílica, revestimento interno em 
flocos de algodão, superfície externa antiderrapante na face palmar da mão e dos 
dedos. 

MULTIUSO 500ML 
Multiuso Flotador para limpeza pesada de paredes, pisos, azulejos, revestimentos, 
fórmicas, chapas, plásticos entre outras superfícies. Excelente remoção de óleos, 
gorduras, graxas e vidros. Composição: Ingrediente Ativo, Alcalinizante, 
Coadjuvante, Preservante (1,2-Benzisotiazolin-3-Ona), Solubilizante, Tensoativo 
Catiônico, Tensoativo Não Iônico, Veículo. Principio ativo: Butilglicol. Validade 
mínima de 24 meses. 0,500 ml. Na embalagem deverá constar informações do 
fabricante, composição, químico responsável, data de fabricação, prazo ou data de 
validade, e notificação na ANVISA. 

PÁ DE LIXO 
Pá de lixo plástica com cabo de madeira plastificado de 80 cm 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 
Papel higiênico folha dupla, medindo 30 metros de comprimento por 10 cm de 
largura, composto por 100% fibras virgens, picotado. Papel não perecível com 
validade indeterminada. Papel enrolado em tubete de papelão, embalado em pacote 
plástico contendo 16  rolos. Poderá ser solicitada a apresentação da Ficha Técnica 
e Laudo Microbiológico conforme Portaria MS nº 1.480:90.  

QUEROSENE  900 ML 
Total eficiência para tirar as manchas do seu assoalho e de seu piso  contendo o 
querosene  900 ml. 

RODO C/CEPA PLASTICO 40CM C/CABO 
Rodo médio com cepa de plastico, propriedades mínimas: cepa medindo 40 cm de 
comprimento, borracha natural, duplo, cabo de madeira revestido de polipropileno, 
120cm, gancho de polipropileno, rosca de polipropileno. 

RODO C/CEPA PLASTICO 60CM C/CABO 
Rodo médio com cepa de plastico, propriedades mínimas: cepa medindo 60 cm de 
comprimento, borracha natural, duplo, cabo de madeira revestido de polipropileno, 
120cm, gancho de polipropileno, rosca de polipropileno. 

SABÃO EM PASTA 500GRS 
sabão em pasta indicado para lavar e dar brilho em panelas, louças esmaltadas, 
vidros, fórmicas e azulejos. Desenvolvido especialmente para uso na cozinha Deve 
aderir a esponja evitando desperdício em água corrente, embalagem com 500 grs, 
composição: acido graxo vegetal, hidróxido de potássio, corante e água 
Poderá ser solicitada a apresentação da Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico – ISPQ, de acordo com NBR 14725.  

SABÃO EM PEDRA 5/200GRS: 
Sabão em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, testado dermatologicamente, 
embalagem com 5 unidades. Com informações do responsável químico, produto 
notificado na ANVISA/MS, autorização de funcionamento, data de validade e 
fabricação. Poderá ser solicitada a apresentação da Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico – ISPQ, de acordo com NBR 14725. 

SABÃO EM PÓ DE 1000GRS 
Sabão em pó de 1000grs, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema 
prático para fechamento após o uso, contendo informações do fabricante, nome do 
responsável técnico e seurespectivo CRQ, precauções, modo de usar, código de 
barras, número do lote e data de fabricação, prazo de validade de24 meses, SAC 
ecomposição.Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes,sequestrantes, 
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branqueadores opticos, alvejantes,coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, 
agente antiredeposição. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonatode 
sódio e tensoativo biodegradável. Ph entre 10,5 e 10,7%, matéria ativa aniônica 
maior ou igual a 12,5%. Validade mínima do produto de 24 meses. Constar na 
embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, sac., 
data de fabricação e numero do lote. 
Poderá ser solicitada a apresentação da Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico – ISPQ, de acordo com NBR 14725.  

SABONETE CREMOSO INFANTIL 80G 
Sabonete cremoso infantil 80g, sabonete cremoso em barra, testado 
dermatologicamente, fragrância suave, deve apresentar níveis de acidez e 
alcalinidade equilibrados, formulaçõ contendo extratos vegetais com ação calmante, 
emoliente e nutritiva, indicado para higienizar a pele de bebês e crianças, composto 
sodiumtallowate/sodiumcocoate, parfum, titaniumdioxide, avena sativa kernel 
exztratic, benzylsalicylate, citricacid, geraniol, aloebarbadensisleafextract, citronellol, 
coumarin.Poderá ser solicitada a apresentação da Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico – ISPQ, de acordo com NBR 14725.  

SABONETE EM BARRA PESO DE 90G 
Sabonete em barra peso de 90g, composto por sodiumtallowate, aqua, sodiumpalm, 
kernelate, glycerin, parfum, sodiumchloride, sodiumhidroxide, 
rosacentifoliaflowerextract, extractchamomillarecuttita, e demais substancias 
permitidas, embalado individualmente. Na embalagem devera constar informações 
sobre produto, notificação da ANVISA.Poderá ser solicitada a apresentação da 
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – ISPQ, de acordo com 
NBR 14725.  

SACO ALVEJADO 
Saco alvejado 100% algodão para limpeza, cor branco, medindo no Mínimo 60cm x 
40cm. Deverá possuir etiqueta do fabricante, contendo informações do produto. O 
produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica individual selada, 
contendo 01 (uma) unidade. 

SUPORTE DE PAREDE  P/ALCOOL 
Suporte de parede para alcool em gel em plástico ABS resistente,  na cor branca; 
para afixação em parede 

SUPORTE DE PAREDE P/ SABONETE 
Suporte de parede para sabonete liquido em plástico ABS resistente,  na cor 
branca; para afixação em parede 

SUPORTE DE PAREDE PARA PÁPEL 
Suporte de parede para Pápel interfolhas em plástico ABS resistente,  na cor 
branca; para afixação em parede 

TOALHA DE PAPEL-SIMPLES 
Toalha de Papel-Simples-Interfolhada Institucional; Classe 01; Quantidade De 
Dobras 03 Dobras; Na Cor Branca; Alvura Iso Maior Que 87%; Quantidade De 
Pintas Menor Que 3mm2/M²; Tempo De Absorção De Água Menor Que 5 
Segundos; Capacidade De Absorção De Água Maior Que 5 G/G; Quantidade de 
Furos Menor Que 6,5mm²/M²; Resistência A Tracao A Umido Maior Que 80 N/M; 
Conforme Norma Da AbntNbr 15464-7 // 15134; Característica Complementares: 
matéria prima 100% fibra virge m; dimensão da folha 23 x 21 cm, com oscilacao de 
0,5_a 1,0cm; quantidade de folhas 1000 folhas; acabamento gofrado/crepado;  
Poderá ser solicitada a apresentação da Ficha Técnica e Laudo Microbiológico 
conforme Portaria MS nº 1.480. 

VASSOURA CAIPIRA C/CABO 
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Vassoura caipira com cabo feita de palha de primeira linha, contendo amarração em 
5 fios e peso mínimo da vassoura 700 gramas. (descontando o peso do cabo). 

VASSOURA DE LIMPEZA GERAL C/CABO 
Vassoura de limpeza geral, com propriedades mínimas: cepa em plástico resistente, 
medindo 30cm, com cerdas de nylon e cabo de madeira medindo 120cm. 

VASSOURA DE PÊLO C/CABO 
Vassoura de uso interno. Cabo inclinado para melhor limpeza entre móveis. 
Indicada para pisos delicados. Ideal para tirar o pó. Pelo sintético. Cerdas macias e 
finas. Cerdas volumosas . 

 
 
  
 
 a. Os licitantes deverão apresentar para os produtos que dependam de autorização, o 
Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA;  

b. Deverão ainda apresentar a Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No 
caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor;  

c. O Contratante poderá exigir, conforme o caso, apresentação de laudos e fichas 
técnicas com vistas ao atendimento das normas aplicadas a cada item específico;  

d. Poderá ainda, solicitar sejam apresentados catálogos dos materiais com a indicação da 
especificação técnica dos materiais ofertados;  

e. Devem os licitantes estarem cientes de que o Município de Presidente Alves preza pela 
QUALIDADE DOS PRODUTOS a serem adquiridos, obedecida a legislação pertinente, 
desta forma os produtos devem ser de primeira qualidade, produtos de qualidade inferior 
ou que não atendam a legislação não serão aprovados pela equipe da análise.  
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FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS 
 

I - DADOS DA EMPRESA: 
 
1. Razão Social: 
 
2. Endereço:                                                                                 Bairro: 
 
3. Município:                                                   Estado:                  CEP: 
 
4. Inscrição no CNPJ: 
 
5. Telefax: ( ) 
 
6. Banco:                                                    Agência:               Conta Corrente: 
 
7. e-mail institucional:  
 
II - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 
1. Nome: 
 
2. Nacionalidade:                                        Estado Civil: 
 
3. CPF:                                                     RG: 
 
4. Endereço:                                                                            Bairro: 
 
5. Município:                                           Estado:                      CEP: 
 
6- e-mail pessoal: 
 
Local e Data: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Carimbo e Assinatura: ______________________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO  
“DECLARAÇÃO”  
 
 
À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES.   
 
Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação).  
 
  
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), 
no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo 
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de 
habilitação.  
Por ser verdade assina a presente.  
 
 
 
..................., ............... de ................................ de 2021.  

 
 
 
 
 

Data e assinatura do representante legal da empresa 
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MODELO 
 
 
 

CARTA CREDENCIAL  
 
 
 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE ALVES/SP. 

 
Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação)  
 
 
A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob n.º ____________, neste ato, 
devidamente representada por __________, infra-assinado, portador do RG. ________ e 
CPF. __________, na qualidade de _______ (proprietário, sócio, procurador) nomeia 
como seus bastante representante _____________, portador do RG. ________ e CPF. 
_________, outorgando-lhe poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar 
preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame licitatório em referência.   

 
Data e assinatura do representante legal da empresa. 

 
 
 
 
 
DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES Nº S 1 E 2. 
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MODELO 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
 

 
 
 
Eu, ____________ (nome completo), portador do RG. ____________, representante 
credenciado (ou legal) da empresa ________________ (razão social da empresa), 
inscrita no CNPJ sob n.º ____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa 
cumpre plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no 
instrumento convocatório do Pregão n.º ______, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Presidente Alves– SP, inexistindo qualquer fato impeditivo à participação neste certame, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.    

 
Data e assinatura do representante legal da empresa. 

 
 
 
 
 
DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES Nº S 1 E 2. 
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MODELO 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa __________________(denominação da pessoa jurídica), 
CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 
direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório de Pregão 
Presencial  nº _________, realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Alves, 
Estado de São Paulo. 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal 
RG nº. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES Nº S 1 E 2. 
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MODELO 
 
 
 
EDITAL DE PREGÃO Nº ________ /______ – . 
 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO. 
 
 
A Firma / Empresa _____________, sediada na rua _________, na ________ cidade), 
______________ estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) 
sob o no ______________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, 
etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 

Presidente Alves, .... de ........... de .... 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE ALVES/SP. 
 
 
Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação)  
 
 
Eu, _____________, representante legal da empresa __________________________, 
interessado em participar da licitação em referência, realizada pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Alves – SP, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, 
inciso V, da Lei n.º 8.666/93 com alteração introduzida  pela Lei n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, a empresa acima, 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.  

 
 

Data e assinatura do representante legal da empresa. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES/SP. 
 
Ref.:  
CONTRATO Nº.  ________ 
PROCESSO Nº. ___________ 
LICITAÇÃO: _________________ Nº. _______________  
 
_________________________________, empresa estabelecida nesta cidade, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°___________________________  e contratada para o 
________________________________________________, nos termos da referência 
supra, por intermédio de seu sócio-proprietário _________________________ infra-
assinado, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, SOLICITAR Revisão dos 
Preços ajustados para o fornecimento parcelado indicados no demonstrativo abaixo; 
visando à manutenção do equilíbrio econômico – financeiro da contratação com base nas 
condições inicialmente pactuadas no tocante a necessária remuneração, previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/93 e posteriores alterações c/c a 
clausula _____do contrato celebrado para este fim.  
 

 
      Descrição do fornecimento ....................de R$ __________para R$ 
_________ 
 

 
Por oportuno, esclarece a Contratada, que tal solicitação justifica-se pelo aumento dos 
custos de aquisição por R$ _______  para R$ _________, concedida pela empresa 
distribuidora, fato este, constatado em cópia  da NOTA FISCAL  de compra do produto em 
anexo. 
 
Nestes Termos, 
 
Pede Deferimento. 
 
Data _____________________________________ 
 

______________________________________ 
Assinatura 

Cargo 
RG 

 
OBS: JUNTAR NOTA FISCAL QUE COMPROVE O CUSTO QUANDO DA 

ELABORAÇÃO E O CUSTO ATUAL PARA O PEDIDO DE REVISÃO E/OU OUTRO 
DOCUMENTO EQUIVALENTE 
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ANEXO DE ENDEREÇO DE SETORES: 
 
 
1- SETOR ENSINO 
 
1.1-Creche Escola Clementina Palumbo Grecca 
Endereço: Rua Jose Moreira de Castilho N.101 Colina do Sol II 
Presidente Alves SP 
 
1.2-Creche Leopoldina de Góes 
Endereço: Frederico Bautz N.284 
Distrito são Luiz do Guaricanga 
Presidente Alves SP 
 
1.3- EMEI Brilho do Sol  
Endereço: Frederico Bautz N.284 
Distrito são Luiz do Guaricanga 
Presidente Alves SP 
 
2- SETOR SAÚDE 
 
2.1- Unidade Básica de Saúde I 
Endereço: Rua Rui Barbosa nº 45 – Centro 
Presidente Alves – SP 
 
2.2 -Unidade Básica de Saúde II 
Endereço: Rua Frederico Bautz nº260 – Centro 
Distrito São Luis do Guaricanga  
Presidente Alves – SP 
 
3- SETOR DA CULTURA 
 
3.1 -Casa de Cultura “Rosa Maria dos Reis Vícari” 
Endereço: Rua Sete de Setembro, 185 - Centro 
Presidente Alves – SP 
 
4- SETOR ADMINISTRAÇÃO 
 
4.1-Paço Municipal 
Endereço: Rua Vereador Luis Michelan Filho  n. 73 –centro 
Presidente Alves –SP. 
 



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ADM. 2021/2024 – “PAZ, AMOR E TRABALHO” 
PAÇO MUNICIPAL “GERALDO CARVALHO LOPES” 

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16670-000 – Presidente Alves – SP 
CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 – Telefone/Fax (14) 3587-1271 

Site: www.presidentealves.sp.gov.br – E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br 
______________________________________________________________________________________ 

5- SETOR CRÁS 
 
5.1 - Centro de Referência da Assistência Social-CRAS 
Endereço: Rua Antônio Moura Torres, nº8  
Bairro: Centro 
Presidente Alves –SP. 
 
 


