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ADVERTÊNCIA 
 
A MUNICIPALIDADE DE CAPÃO BONITO ADVERTE A TODOS OS 
LICITANTES, QUE NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR EMPRESAS QUE 
DESCUMPRIREM O PACTUADO. 

 
Obs1: A proposta eletrônica está disponível para download no site 

http://editais.capaobonito.sp.gov.br/consulta.php 
(junto com o edital) 

 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 
EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11 e 12, (NÃO DIFERENCIADO) DO ANEXO I.  

 
Recebi nesta data, o EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 6668/2020 –

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de tintas para demarcação viária, cones, placas, tubos e outros, para 

a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio ambiente e Obras – Demutran, deste 

Município, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, do presente instrumento 

convocatório, cuja abertura se dará em 03 de Dezembro de 2020, às 14h00min. 

 
 

Capão Bonito, __________ de _____________________ de 2020. 
 
 

NOME: _____________________________________________________________ 
 
 

RG: ____________________________________________ 
 
 

ASS: ____________________________________________ 
 
 

CARIMBO DA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://editais.capaobonito.sp.gov.br/consulta.php
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 
REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº 6668/2020 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11 e 12, (NÃO DIFERENCIADO) DO ANEXO I.  
 

 
1. PREÂMBULO 
1.1 O MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO torna público, para conhecimento dos interessados que, na sala de reunião 

da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, será realizada 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será 
processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 039, de 12 de julho de 2005, Decreto Municipal nº 047, de 19 de junho de 2015 e no que couber a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, além das Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus 
respectivos Anexos. 

1.2 Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 01 - "PROPOSTA" e nº 02 - 
"DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Setor de Licitações, localizado na Prefeitura do Município de CAPÃO 
BONITO às 14h00min do dia 03 de Dezembro de 2020. A sessão pública dirigida por Pregoeiro se dará no 
mesmo dia e local, às 14h00min, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e seus anexos.  
 

1.3 Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 

I. TERMO DE REFERÊNCIA E MÉDIA DE MERCADO; 
II. FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 

III. MODELO DE DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 

IV. MINUTA DO CONTRATO; 
V. MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO; 

VI. MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
VII. DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

VIII. FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO). 
 

 
2. DO OBJETO 
2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS – 

Aquisição de tintas para demarcação viária, fitas zebras, cones, placas, tubos e outros, para a Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio ambiente e Obras – Demutran, deste Município, conforme 
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, do presente edital. 

 
3. DO PREÇO E ENTREGA 

3.1 Estima-se o valor global desta licitação em R$ 1.082.582,36 (um milhão e oitenta e dois mil, quinhentos e 
oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 
3.2 Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA corresponde à média dos preços 

praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando 
as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua 
proposta. Atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 
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3.3 O prazo de entrega dos itens será em até 10 (dez) dias corridos após recebimento da Ordem de 
Fornecimento emitido pela Secretaria requisitante, sendo que o local da entrega será na Secretaria Municipal 
requisitante. 

 
3.4 A entrega será efetuada de forma parcelada, ficando condicionado à solicitação efetuada pela Municipalidade, 

através da Secretaria Municipal requisitante, ou servidor previamente designado, o acompanhamento das 
entregas. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 As despesas correrão por conta das dotações do orçamento da Prefeitura Municipal de Capão Bonito a época 

das respectivas requisições. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO – LICITAÇÃO DIFERENCIADA-MODO EXCLUSIVO PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP, EXCETO PARA O S ITENS 02,  03,  04 ,  05,  11 e 12,  (NÃO 
DIFERENCIADO) .  

5.1 Somente poderão participar da presente licitação, empresas que atenderem às disposições deste edital. 
 

5.1.1 A licitante MICROEMPRESA ou EMPRESADE PEQUENO PORTE que desejar gozar dos benefícios das Leis 
Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou 
EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de 
certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, devidamente 
atualizada. O referido documento deverá estar FORA dos envelopes nº 01 e 02. 
 

5.1.2 Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar os documentos relacionados no item 8 deste edital. 

 
5.1.3 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida 

para efeito de assinatura do contrato (LC nº 147, art. 42); 
 
5.1.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição (LC nº 147, art. 43, caput); 

 
5.1.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 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 da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa (LC nº 147, art. 43, § 1º); 

 
5.1.6 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.5, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;  
 
5.1.7 Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório 

competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado por um 
dos membros da Comissão Permanente de Licitações no ato de sua apresentação; 

 
5.1.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos 

ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
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5.1.9 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 

 
5.1.10 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; 

 
5.1.11 Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o 

futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no item 5.1.1; 
 
5.1.12 O Pregoeiro diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar 

a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico; 
 
5.1.13 Caso se comprove a limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão consignados em 

ata pela Comissão, a licitação terá prosseguimento mesmo sem o comparecimento mínimo de 3 (três) 
concorrentes em condições de propor (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666/93); 

 
5.1.14 A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal (is), ou por 

procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada 
até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a 
participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam 
da manifestação daquele representante; 

 
5.1.15 Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando externamente os dados 

da licitação, conforme item 6.8; 
 
5.1.16 A licitante fica obrigada a DECLARAR que não foi suspensa nem declarada inidônea para licitar em qualquer 

esfera da Administração Pública, bem como, que desconhece qualquer fato impeditivo de sua participação nesta 
licitação FORA dos envelopes nº 01 e 02 (modelo Anexo III); 

 
5.2 Será vedada a participação: 
 
5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública 

em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
 
5.2.2 – De quem estiver sob processo de falência; 
 
5.2.3 – Sob a forma de consórcio. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
6.1 A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de 
identidade ou outro documento equivalente. 

 
6.2 O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
6.2.1 Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor; 
 
6.2.2 Instrumento particular de procuração, nos moldes do ANEXO V, com poderes para formular ofertas e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 

Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936 
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

SETOR DE LICITAÇÃO 
 

 

5 
Favor não grampear os documentos de Credenciamento e dos Envelopes nº 01 e 02. 

 
 

seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
6.2.3 Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do respectivo 

estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos 
de eleição dos administradores. 

 
6.2.3.1 A apresentação, na fase de credenciamento, do documento que se enquadre na exigência do Item 6.2.3 

dispensa a apresentação do mesmo documento no envelope nº 02 (Habilitação). 
 
6.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no presente 

certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
6.4 A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da Sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
6.5 Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 
presente licitação. 

 
6.6 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  
 
6.7 Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a declaração de pleno atendimento aos requisitos 

de habilitação e o formulário de dados cadastrais, de acordo com modelos contidos nos ANEXOS VII e VIII 
respectivamente do presente Edital. A referida declaração e o referido formulário deverão estar FORA dos 
envelopes nº 01 e 02. 

 
6.8 -Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 

habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 
seguintes dizeres em sua face externa: 

 
ENVELOPE 01 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 
REGISTRO DE PREÇOS 
PROPOSTA DE PREÇO 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ) 
 

ENVELOPE 02 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 

REGISTRO DE PREÇOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ) 
 
 

7 DA PROPOSTA DE PREÇO 
Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – ANEXO II, que a licitante 

preencherá e inserirá no envelope nº 01, que deverá conter obrigatoriamente 02 (duas) maneiras de 

propostas: 

 

a) em 01 (uma) via original, preenchida sem rasuras, emendas ou entrelinhas, de forma legível. 
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b) proposta apresentada através de arquivo digital sendo DESCLASSIFICADA a preponente que não 
apresentar o CD ou Pen Drive, contendo a Planilha Eletrônica bem como a proposta escrita. A proposta 
eletrônica está disponível para download no site www.capaobonito.sp.gov.br (junto com o edital). 

 
7.1 Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – ANEXO II, que a licitante 

preencherá e inserirá no envelope nº 01. 
 

7.2 Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
 
a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação obrigatória do preço unitário por item e marca do produto; 
d) indicação do número do CNPJ, através do papel timbrado da empresa ou da aposição do respectivo carimbo; 
e) indicação da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato. 

 
7.3 Cada concorrente deverá computar, nos preços que cotará todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

 
7.4 Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da proposta. 
 
7.5 Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, 

desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam, ou seja, manifestamente inexeqüíveis (art. 40 
X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 
7.6 Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 
comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante. 

 
7.7 A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 

termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2005 de 12 de Julho de 2005e Lei Federal nº 
8.666/93, no que couber, bem como demais normas complementares. 

 
7.8 O prazo de eficácia da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope 

(art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.9 A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao 

prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

7.10 Tendo em vista a grande quantidade de itens constates do objeto do Pregão Presencial e afim de facilitar e 

agilizar a andamento dos trabalhos, bem como imprimir maior rapidez no desenrolar da oferta de lances, 

deverá às licitantes que, juntamente com a sua proposta escrita apresentem arquivo eletrônico em CD ou 

outra mídia eletrônica, contendo cópia da mesma no mesmo formato enviado, preenchendo o campo 

destinado ao CNPJ da empresa com (.), (/) e (-), no seguinte modelo: 00.000.000/0000-00 e a razão social da 

empresa licitante, sendo o referido CD ou mídia devolvida ao representante presente na sessão de 

licitação. 

 

7.11 O modelo de planilha eletrônica de propostas, segue anexo a este edital, para que os licitantes 

proponentes possam preencher o valor unitário, assim como a marca de cada item ofertado. 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/
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7.12 Eventuais divergências entre a proposta constante do arquivo eletrônico e a apresentada na forma do item 

7.1, será considerada válida a proposta escrita na forma do item 7.1. 

 
8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
8.1 Serão consideradas habilitadas as participantes que apresentarem documentos relativos a: 
8.1.1 Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

 
a) Ato de criação da licitante conforme o caso: 

 
a1) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores e se apresentar no credenciamento não há necessidade do mesmo; 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de diretoria em 
exercício; e, 

 
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
8.1.1.1 A apresentação, na fase de credenciamento, de documento que se enquadre na exigência do Item 8.1.1 

dispensa a apresentação do mesmo documento no envelope nº 02 (Habilitação), podendo este ser 
devolvido ao licitante caso seja apresentado também no envelope nº 02 (Habilitação); 

 
8.1.2 Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social; 
c) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da 

República em conjunto com as Contribuições Sociais), Estadual e Municipal da sua sede emitida pelos 
órgãos arrecadadores; e 

d) Certidão negativa de débito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Certidão de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT; 
 
8.1.3 Qualificação Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93): 

a) Atestado(s), firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante 
executa ou já executou satisfatoriamente as atividades do objeto desta licitação (Atestado de Capacidade 
Técnica); 

 
8.1.4 Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93): 
 

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de emissão 
anterior à data da entrega das propostas de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias; caso não haja prazo 
hábil para a expedição da mesma, em virtude da exiguidade do prazo de abertura do pregão, poderá ser 
entregue o protocolo do requerimento da Certidão junto ao Cartório; no entanto, a adjudicação do objeto e 
homologação do processo, bem como a assinatura do contrato, só se efetuará, após a apresentação da 
Certidão, constituindo-se pré-requisito para tal, sob pena de desclassificação do licitante, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste edital, observada a Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. 
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8.1.5 Declaração da licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos 

moldes do ANEXO VI. 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente 
ser relacionados, separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 
9.1.2 Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar do 

próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 180 (seis) meses, a contar de 
sua expedição, exceto ao item 8.1.3 alínea “a” (Atestado de Capacidade Técnica) que se trata de qualificação 
técnica. 

 
9.1.3 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
9.1.4 A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de sua validade, também 

por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 
 
9.1.5 Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com o nº do CNPJ 

e endereço respectivo. 
 
9.1.6 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se a licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial. 
 
9.1.7 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não 

possam ser entendidos. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
10.1 O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente e as que 

seguem: 
 
10.2 No dia, hora e local designado neste edital, as proponentes deverão comprovar ao Pregoeiro a representação 

para a prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.1 deste edital. 
 
10.3 Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento dos representantes 

das empresas interessadas, serão recebidos pelo pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

 
10.4 Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
10.5 Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, 

Pregoeiro e representantes das empresas.  O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA 
DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade 
com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 

 
10.6 Serão desclassificadas as propostas, que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, 

considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pela proponente, por simples 
manifestação de vontade de seu representante. 
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10.7 As demais propostas serão classificadas, provisoriamente, em ordem crescente de preços. 
 
10.8 Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, será realizado sorteio para fins da classificação e 

composição da lista classificatória. 
 
10.9 Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então 

havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados e propostas eventualmente 
desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória. 

 
10.10 O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes das 

licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço 
superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas 
classificadas na forma do item 10.9. 

 
10.11 Quando não forem verificadas no mínimo três propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 

serão chamados a dar lances verbais os representantes das empresas que apresentaram as melhores 
propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 

 
10.12 O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classificações 

provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes.   
 
10.13 Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, 

bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 
 
10.14 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 

constantes deste edital. 
 
10.15 Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas, 

exclusivamente pelo critério de menor preço unitário, consignando-a em ata. 
 
10.16 Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de preços 

definidos pela Administração. 
 
10.17 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido preço 

melhor.  
 
10.18 Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação da 

empresa classificada em primeiro lugar. 
 
10.19 Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste 

Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 
 
10.20 Sendo considerado inabilitado a proponente, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em segundo 
lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de 
nova análise e negociação dos preços ofertados. 

 
10.21 Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada, será 

declarada vencedora do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de 
interpor recurso às licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 
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10.22 Na ausência de recursos, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e encaminhado o processo à Autoridade 
competente para homologação do certame.  

 
10.23 No caso de interposição de recursos, após o julgamento, o objeto será adjudicado e o certame homologado pela 

Autoridade competente. 
 
10.24 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas poderão ser 

devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 
interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os 
envelopes das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame permanecerão sob custódia do 
Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pela proponente adjudicatária. 

 
10.25 Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 

praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo pregoeiro, demais membros da 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

 
10.26 No caso das MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE proceder-se-á conforme descrito no 

item 5, subitem 5.1.5, dando sequencia à abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma falha, 
omissão ou irregularidade na documentação de regularidade fiscal.   

 
10.27 Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios, as informações dispostas no item 8 

deste edital.  
 
10.28 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 147 art. 44, caput). 
 

10.29 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 
10.30 Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (LC n° 
147, art. 44, § 2º); 

 
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
11.1 Declarada a vencedora, as proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as 
contrarrazões, contados a partir do término do prazo da(s) recorrente(s), independentemente de qualquer 
comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 
11.2 As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra junto ao Setor de Licitações, no endereço 

indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, das 9h00min às 16h00min, sob pena de configurar-se a 
desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 

 
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública do pregão importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 

 
11.4 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 

autoridade competente. 
 
11.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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12. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
12.1 É condição para assinatura da Ata de Registro de Preços a apresentação de todos os documentos, certificados, 

laudos ou documentos equivalentes exigidos no Anexo I do presente edital. 
 
12.2 Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de preços estarão obrigados a retirar as Notas de Empenhos que 

poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 
 

12.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 

12.4 Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o fornecedor deverá providenciar e encaminhar ao órgão 
contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para 
com a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e certidões negativas de 
tributos e contribuições federais, dívida ativa da união expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional e ainda a Certidão Negativa de débitos estaduais da sede da licitante, sob 
pena de a contratação não se concretizar. 
 

12.5 É facultado à Municipalidade, através da Secretaria dos Negócios Jurídicos, quando o convocado não assinar o 
termo de contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o ato convocatório. 
 

12.6 Decorridos 60 (sessenta) dias, da data da apresentação das propostas, sem a comunicação para a contratação, 
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.7 A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços do contrato, se verificar incorreções relacionadas à quantidade e qualidade dos serviços ora 
executados. 
 

12.8 O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da 

respectiva Ata. 

 

12.9 O cancelamento do registro de preços, ocorrerá nas hipóteses e nas condições implementadas pela contratada, 

conforme abaixo: 

 

a) Recusar-se a realizar os serviços no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo 

preestabelecido neste Edital; 

b) Incorrer em atraso na realização dos serviços e fornecimento dos materiais; 

c) Falir ou dissolver-se; ou 

d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

 

12.10 A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 

forem exigidas na licitação. 

DO PAGAMENTO, RECEBIMENTO DO OBJETO E DAS AMOSTRAS. 
 
12.11 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a apresentação na Divisão 

de Contabilidade, da documentação fiscal completa, correspondente aos produtos fornecidos no mês anterior, 
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acompanhado do Atestado de Aceite dos referidos produtos, emitido pela Secretaria Municipal requisitante ou 
por servidor por ela designado, sendo que a entrega da documentação incompleta, impede a liberação do 
pagamento. 

 
12.12 Os pagamentos serão efetuados através do sistema de depósito em conta corrente, a ser indicada pela 

Contratada, descontados encargos sociais, conforme Legislação vigente.  
 
12.13 Para a liberação do pagamento, a empresa licitante contratada deverá estar em situação regular perante o INSS 

e o FGTS, bem como não poderá estar inadimplente, com relação à tributos de qualquer natureza, com a 
Prefeitura Municipal de Capão Bonito, independente destes estarem ou não inscritos em Dívida Ativa.  

 
12.14 A situação regular de pessoa jurídica perante o FGTS e o INSS deverá ser comprovada mediante a 

apresentação da Folha de Pagamento e do Recolhimento das referidas guias, relativas às notas fiscais 
correspondentes ao mês imediatamente anterior, dos serviços realizados pela contratada. 

 
12.15 A Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, designará servidor(es) a Comissão de Recebimento de Materiais e 

Serviços da Secretaria requisitante, para acompanhamento das entregas dos itens, o(s) qual(is) deverá(ão), 
obrigatoriamente, verificar se os mesmos são condizentes com as necessidades e especificações constantes do 
Anexo I – Termo de Referência do presente edital. 

 

12.16 DAS AMOSTRAS - As empresas licitantes deverão efetuar a entrega das amostras, dos itens dos quais desejem 
participar, atendendo as exigências das descrições dos itens no Anexo I – Termo de Referência do presente 
edital e também da seguinte forma: 

 

12.17 As AMOSTRAS de cada produto deverão estar em embalagens adequada, devidamente identificada por 

etiqueta com número do pregão e do item a que se refere, razão social da licitante e indicação da 

marca/fabricante do produto, para efeito da verificação das exigências pertinentes ao objeto deste Pregão, nos 

termos especificados no Anexo I. 

12.17.1 As licitantes vencedoras, provisoriamente classificadas em primeiro lugar, deverão apresentar as 
amostras, de cada produto constante do item (Anexos I – Especificações), devidamente etiquetadas com o 
número do Pregão e do item a que se refere, bem como a razão social do licitante, acompanhado de toda 
documentação técnica necessária para que se verifique o total atendimento do que está proposto na especificação 
técnica em que o item exigir, em até 05 (cinco) dias úteis após a realização da sessão pública do Pregão 
Presencial. 
 

12.17.2 As amostras serão analisadas para fins de verificação de conformidade com as especificações mínimas 
exigidas no Anexo I deste Edital. As amostras da licitante vencedora provisoriamente classificada em primeiro 
lugar serão submetidas à análise detalhada, ocasião em que será emitido o Laudo de Análise de aprovação ou 
reprovação das amostras para cada item ofertado.  

 

12.17.3 - Havendo divergência entre a amostra apresentada e as exigências mínimas contidas no ANEXO I, a licitante 
terá suas amostras desclassificadas para aquele item, sendo o segundo colocado notificado para a negociação 
(art. 4º XVII da Lei 10.520/2002) e consequente apresentação da amostra, e assim sucessivamente até que se 
obtenha amostra condizendo com o exigido no Anexo I, sendo então declarado um vencedor para o item. 

 

12.17.4  - A licitante vencedora provisoriamente classificada em primeiro lugar que deixar de apresentar a amostra ou 
que tiver a amostra desclassificada será considerado desclassificado, decaindo do direito à contratação, podendo 
exercer o direito de defesa, no prazo de até 03 (três) dias úteis da notificação de sua desclassificação. 
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12.17.5 - Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do produto entregue, eventual custo com testes, análises 
de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado pela detentora da ata de registro de preços, 
conforme disposto no art. 75 da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, ainda, as penalidades cabíveis se o produto não 
atender às especificações contidas nos Anexos I, deste Edital. 

 

12.17.6 - Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender a legislação vigente. 
 

12.17.7 - As amostras deverão ser entregue no seguinte endereço: 

 

DEMUTRAN – A/C: Luciana 
Rua 9 de Julho, 690 – Paço Municipal – Centro – Capão Bonito SP. 

Fone: (15) 3543-9900 
 
13. DAS SANCÕES 
13.1 A inabilitação de licitante classificada, apesar da declaração apresentada por força do subitem 6.7 deste 

instrumento, implicará na aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da proposta, sem 
embargo da imposição das demais sanções cabíveis. 

 
13.2 As licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição da mesma multa mencionada no item anterior se, por ato ou 

omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou 
ainda, desistir do lance ofertado. 

 
13.3 Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que serão 

aplicadas pela Prefeitura do Município de Capão Bonito, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 
anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições 
ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à 
Administração. 

 
13.4 À Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a saber: 
 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, de que não resulte prejuízo para a Contratante; 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para a Contratante; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Capão 
Bonito por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de inexecuções de 
que resulte prejuízo para a Contratante; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 
ilícito penal. 

 
13.5 É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações. 
 
13.6 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
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13.7 Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para licitar e 
contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 
10.520/2002. 

 
13.8 O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

intimação do interessado.  
 
13.9 O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis, contados da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
14. DAS INFORMAÇÕES 
 
14.1 As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, 

por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 9h00min às 16h00min, até 48 horas da 
data marcada para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via e-mail todas as empresas que 
retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de Licitações a licitante que não 

o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 
2º da Lei Federal 8.666/93. 

 
15.2 Caberá ao Pregoeiro e à equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 
 
15.3 Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a formulação das propostas 

será designada nova data para a realização do certame. 
 
15.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste Pregão. 
 
15.5 Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderá retirar na Prefeitura Municipal 

de Capão Bonito, no horário de expediente até o último dia útil que antecede a data de abertura da Licitação, 
mediante o pagamento da quantia de R$10,00 (Dez reais), através de Guia de Arrecadação ou gratuitamente 
pelo site www.capaobonito.sp.gov.br 

 
15.6 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da 
formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

 
15.7 A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 

exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a 
instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 
15.8 O Departamento Municipal de Trânsito - DEMITRAN será o gestor do contrato durante toda sua 

execução. 
 
15.9 A Prefeitura do Município de Capão Bonito poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em 

parte a presente licitação. 
 
 
 
 
 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/
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Capão Bonito, 18 de Novembro de 2020. 
 

 
 
 

Marco Antonio Citadini 
Prefeito 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 
REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO Nº 6668/2020 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11 e 12,  (NÃO DIFERENCIADO)  DO ANEXO I.  
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E MÉDIA DE MERCADO 
 

1. DO OBJETO: 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS – 

Aquisição de tintas para demarcação viária, cones, placas, tubos e outros, para a Secretaria Municipal 

de Agropecuária, Abastecimento, Meio ambiente e Obras – Demutran, deste Município, conforme 

especificações abaixo: 

 

ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO 
VL. UNITÁRIO 

MÁXIMOS ACEITÁVEIS 

01 600 Und 

Placas de 50 cm de diâmetro em aço 18 tratada em 
decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma 
temperatura de 220ºC ao verso pintura em preto fosco e 
logo da empresa em silkscreen. As nomenclaturas 
deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, 
destrutível para o dificultamento de ações de 
vandalismo. 

R$ 108,34 

02 600 Und 

Placas de 60 cm de diâmetro em aço 18 tratada em 
decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma 
temperatura de 220ºC ao verso pintura em preto fosco e 
logo da empresa em silkscreen. As nomenclaturas 
deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, 
destrutível para o dificultamento de ações de 
vandalismo. 

R$ 150,90 

03 600 Und 

Placas de 60 cm de diâmetro em aço 18 tratada em 
decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma 
temperatura de 220ºC ao verso pintura em preto fosco e 
logo da empresa em silkscreen. As nomenclaturas 
deverão ser confeccionadas em vinil refletivo, destrutível 
para o dificultamento de ações de vandalismo. 

R$ 148,72 

04 500 M2 

Placas de sinalização semi refletiva em aço 18 mm com 
fundo antiferrugem, modelo totalmente semi refletiva, 
com aplicação de adesivo em película semi refletiva de 
grau técnico, além de preparação anticorrosiva e pintura 
em preto fosco no verso da chapa, arte a ser definida 
pelo solicitante e logo da empresa em silk screen.  

R$ 505,43 

05 500 M2 
Placas de sinalização totalmente refletivas em aço 18 
mm com fundo antiferrugem, modelo totalmente 

R$ 510,28 
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Refletiva, com aplicação de adesivo em película refletiva 
de grau técnico, além de preparação anticorrosiva e 
pintura em preto fosco no verso da chapa, arte a ser 
definida pelo solicitante, e logo da empresa em 
silkscreen. 

06 300 Und 

Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, 
com costura e sem emenda, na medida de 2 ½” x 3 mm 
x 3 metros, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde 
a extremidade superior deverá ser fechada com tampa 
para proteção contra infiltração de água e a extremidade 
inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada 
a fim de evitar o giro da mesma quando fixada para 
fixação de placas de nomenclatura de rua. 

R$ 211,80 

07 100 Und 
Tachão refletivo mono direcional ABNT-NBR 14636/00. 

R$ 24,03 

08 100 Und 
Tacha refletivo mono direcional ABNT-NBR 14636/00. 

R$ 10,48 

09 30 Kg 
Cola para ficção de tacha e Tachão. 

R$ 14,83 

10 100 Sc 
Esfera de vidro Drop-Up Tipo II de 25 Kg. 

R$ 143,62 

11 300 Und 

Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, 
padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L– COR 
AMARELA. COM AMOSTRA.  

R$ 256,71 

12 300 Und 

Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, 
padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L – COR 
BRANCA. COM AMOSTRA. 

R$ 260,28 

13 100 Und 

Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, 
padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L – COR 
PRETA. COM AMOSTRA. 

R$ 254,93 

14 50 Und 

Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, 
padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L –COR 
VERMELHA. COM AMOSTRA.   

R$ 273,43 

15 50 Und 

Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, 
padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L – COR 
azul. COM AMOSTRA. 

R$ 260,17 

16 100 Und 

Solvente para tinta de demarcação viária, para a diluição 
de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) 
litros. 

R$ 166,79 

17 50 Und 

Cone grande – Canalizadores de plástico de polietileno 
linear (rotomoldagem), de textura maleável sem 
emendas e em peça única, resistência indeformável e 
inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, 
fita zebrada ou correntes. Cor laranja, com faixa refletiva 

R$ 265,00 
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conforme película tipo II da NBR 14.644 ou faixa refletiva 
em microesfera de vidro na cor branca prismático, 
rebaixada para faixa refletiva 04, altura de 105 a 120 cm, 
peso de 7 kg a 8 kg (reservatório vazio), base redonda 
com lastro embaixo para preenchimento com água ou 
areia, gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do 
Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de 
fabricação gravado na base com garantia de 1 ano 
contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente 
a norma da ABNT 15.692/2015. COM AMOSTRA. 

18 50 Und 

Cones para sinalização de policloreto de vinila(PVC) 
com proteção contra raios UVA/UVB, de textura 
maleável sem emendas e em peça única, resistência 
indeformável e inquebrável, com encaixe para 
sinalizadores, bandeirola, fita zebrada ou corrente. Cor 
laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da 
NBR 14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na 
cor branco prismático, rebaixados para faixa refletiva 02, 
altura de 70 a 75cm, peso de 3kg a 5,5kg, base 
quadrada plana de 30x30cm ou 40x40cm, furo nas 
extremidades superiores com 1 ou 2 furos, sapatas 08 
distribuídas proporcionalmente, cortes 01 gravação em 
silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento 
Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação 
gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos 
de fabricação e que atenda integralmente a norma da 
ABNT 15.071/2015. COM AMOSTRA.  

R$ 107,43 

19 250 Und 
Rolo de lã de carneiro de 09 cm. COM AMOSTRA. 

R$ 8,56 

20 250 Und 
Rolo de lã de carneiro de 15 cm. COM AMOSTRA. 

R$ 10,97 

21 100 Und 
Rolo de lã de carneiro de 05 cm. COM AMOSTRA. 

R$ 6,79 

 

R$ 1.082.582,36 (um milhão e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e 
seis centavos) 

 
DAS AMOSTRAS 

 
– A licitante vencedora, provisoriamente classificada em primeiro lugar, deverá apresentar 01 (uma) amostra de 
do item (Anexos I – Especificações), devidamente identificada com o número do pregão e do item a que se refere, bem 
como a razão social do licitante, para que se verifique o total atendimento do que está proposto na especificação 
técnica, em até 05 (cinco) dias úteis após a realização da sessão pública do Pregão Presencial, a não 
apresentação da amostra acarretará na sua desclassificação, convocando-se o segundo colocado e assim 
sucessivamente. 
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As empresas licitantes deverão entregar as amostras de tintas para análise técnica quanto à sua qualidade, 

que deverá estar acompanhado de comprovante de entrega das respectivas amostras. Após a devida entrega das 

amostras, será aberto um período para análise das amostras de 05 (cinco) dias, que será analisada pela Comissão de 

Recebimento de Materiais e Serviços do DEMUTRAN, ou por servidor previamente designado para tanto, que emitirá o 

laudo de avaliação do referido produto, caso não seja aprovado passará para o segundo classificado.  As AMOSTRAS 

apresentadas deverão corresponder às mesmas características e marca do produto que, em sendo vencedora, deverá 

a CONTRATADA fornecer e, deverão estar dentro dos padrões e Ficha Técnica. As AMOSTRAS de cada produto 

deverão estar em embalagens adequada com a quantidade de no mínimo de 3,6 lts, devidamente identificada com 

número do pregão, razão social da licitante e indicação da marca/fabricante do produto, para efeito da verificação das 

exigências pertinentes ao objeto deste Pregão, nos termos especificados no Edital. Todas as embalagens pertencentes 

aos itens deverão ser seladas e analisadas por selo inviolável de inspeção, padronizado do laboratório competente, 

ainda no armazém do fabricante, com numeração sequencial. Após a emissão do laudo, aprovando os itens 

apresentados na AMOSTRA, será concedido prazo para possíveis recursos contra o julgamento da fase de amostras. 

As amostras apresentadas pelas empresas licitantes serão utilizadas para todo e qualquer tipo de análise, portanto não 

será devolvida depois de transcorrida a fase de julgamento, uma vez que as mesmas serão utilizadas. 

A tinta será aplicada na via com rolo de lã de carneiro e com Equipamento Aspersão apropriado. 

Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

 Aderência à sujeira; 

 Secagem rápida; 

 Durabilidade (a tinta não deverá descascar); 

 Boa aderência à micro esfera. 

 

ESPECIFICAÇÃO TINTA DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862 

DO CONTROLE DE QUALIDADE DAS TINTAS 

 

O Controle do material será realizado de acordo com as especificações técnicas DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862- O 

controle de qualidade correrá as expensas da firma vencedora e deverá ser realizado em laboratório associado à 

ABIPTI – Associação Brasileira das Instituições de Pesquisas Tecnológica Industrial, ou credenciada pelo INMETRO - 

Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial. 

                                       

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA 

 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para as microesferas de vidro retrorrefletivas, utilizadas em produtos 
destinados à demarcação viária. 
 
 
Classificação 
 
As microesferas de vidro retrorrefletivas: 
. 
Tipo II 
A/B - São aquelas aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta ou termoplástico, de modo a permanecerem 
na superfície da película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização desta. 
  



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 

Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936 
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

SETOR DE LICITAÇÃO 
 

 

20 
Favor não grampear os documentos de Credenciamento e dos Envelopes nº 01 e 02. 

 
 

Condições Específicas 
Resistência ao Cloreto de Sódio 
As microesferas quando ensaiadas de acordo com a NBR 6823 não devem apresentar superfície embaçada. 
Resistência ao Ácido Clorídrico 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6824 não devem apresentar superfície embaçada. 
Resistência à Água 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6825 não devem apresentar superfície embaçada e não devem 
gastar mais de 4,5 ml de HCI 0,10 N para neutralização da solução. 
Resistência à Solução de Sulfeto de Sódio 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6826 não devem apresentar superfície embaçada. 
Teor da Sílica 
As microesferas de vidros retrorrefletivas, devem ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo soda - cal e não 
devem ter teor de sílica menor do que 65% quando verificadas conforme NBR 6828. As microesferas não devem conter 
chumbo, exceto como impureza e, neste caso, no máximo 0,01% da massa total. Aparência e Defeitos 
As microesferas devem ser limpas, claras, redondas, incolores, e isentas de matérias estranhas. No máximo 3% podem 
ser quebradas ou conter partículas de vidro não fundido e elementos estranhos, e no máximo 30% podem ser 
fragmentos ovoides, deformados, germinados ou com bolhas gasosas. A verificação dos defeitos deve ser segundo a 
NBR 6829. 
Índice de Refração 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6832, não devem ter índice de refração inferior a 1,50. 
 
Massa Específica 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6833, devem ter massa específica entre 2,4 g/cm3 e 2,6 g/cm3. 
Granulometria 
As microesferas, conforme sua classificação devem apresentar as faixas granulométricas conforme NBR 6827. 
 
Controle de Qualidade do Material  
A critério da Contratante poderão ser solicitados da Contratada, às suas expensas, ensaios de laboratório das 
microesferas de vidro retrorrefletivas, visando à caracterização dos materiais quanto à resistência ao cloreto de cálcio 
(norma MB 1499), resistência ao ácido clorídrico (norma MB 1500), resistência à água (norma MB 1501), resistência à 
solução de sulfeto de sódio (norma MB 1502), teor de sílica (norma MB 1504), aparência e defeitos (norma MB 1505), 
índice de refração (norma MB1507), massa específica (norma MB 1508), granulometria (MB 1503). 
 
Embalagem 
A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25 kg. 
Os sacos de papel ou juta devem ter internamente um saco de polietileno. 
Os lotes de fabricação das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos identificados externamente, 
com as informações a seguir: 
# microesferas de vidro tipo (classificação); 
# nome e endereço do fabricante; 
# data da fabricação; 
# quantidade das microesferas contidas, em quilogramas. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE TACHÕES E TACHAS 
 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de dispositivos delimitadores dos tipos 
tachões e tachas. 
 
Condições Gerais 
a) Composição do Corpo 
O corpo das peças deve ser de resina sintética‚ à base de poliéster, ou plástico acrílico, tipo metilmetacrilato preenchido 
por composto de alta aderência ou qualquer outro material plástico, desde que apresente alta resistência à compressão. 
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b) Estrutura Interna 
O dimensionamento e o tipo de material necessário à estrutura interna das peças, ficarão a critério do fabricante. 
 
Formatos e Dimensões 
 
a) Tachões 
Os tachões de formato retangular devem ser abaulados, sem quinas retas, devendo ter basicamente as seguintes 
dimensões: 
# Dimensões externas: 240 (+ou-10) x 155 (+ou-5) x 50 (+ou-2,5) mm; 
# Número de pinos de fixação: 02 (dois); 
# Diâmetro do pino de fixação: 1/2" = 12,7 mm; 
# Comprimento externo do pino de fixação: 70 (+ou-5) mm; 
# Comprimento total do pino de fixação: 95 (+ou-5) mm; 
# Espaçamento entre pinos: 140 (+ou-10) mm; 
# Largura mínima do elemento refletivo: 14 mm; 
# Comprimento mínimo do elemento refletivo: 150 mm. 
 
b) Tachas 
As tachas de formato quadrado devem ser abauladas, sem quinas retas, devendo obedecer as seguintes dimensões: 

 Dimensões externas: 97 (+ou-3) x 90 (+ou-5) x 19 (+ou-2) mm; 

 Número de pinos de fixação: 01 (um);  

 Diâmetro do pino de fixação: 1/2" = 12,7 mm; 

 Comprimento externo do pino de fixação: 43 (+ou-2) mm; 

 Comprimento total do pino de fixação: 57 (+ou -2) mm; 

 Largura mínima do elemento refletivo: 9 mm; 

 Comprimento mínimo do elemento refletivo: 65 mm. 
 
Elementos de Fixação 
 
Os tachões retangulares apresentarão dois pinos de fixação e as tachas apresentarão apenas um pino de fixação. Este 
(s) pino (s) deve(m) estar embutido(s) no corpo da peça e devem apresentar superfície rosqueada, de forma a permitir 
melhor aderência do pino no material de fixação e no pavimento. 
 
Elementos Refletivos 
 
De acordo com o número de elementos refletivos, os tachões e tachas‚ podem ser classificados em: 
# Monodirecionais: Com 01 (um) elemento refletivo; 
# Bidirecionais: Com 02 (dois) elementos refletivos. 
 
O elemento refletivo, composto por uma ou mais unidades óticas, deve estar perfeitamente embutido no corpo do 
tachão ou tacha, e sua cor conforme Anexo II do CTB. 
O retrorrefletor deve resistir aos impactos pneumáticos e às condições ambientais (intempéries‚ poluição, etc.). 
O elemento refletivo deve possuir um valor mínimo de retrorrefletância para os tachões e tachas, conforme descrição 
abaixo, sendo para um ângulo de 2°: 
a) Tachão 
Refletivo na cor branca 606 mcd/lux; 
Refletivo na cor amarela 340 mcd/lux. 
b) Tacha 
Refletivo na cor branca 461 mcd/lux; 
Refletivo na cor amarela 298 mcd/lux. 
O elemento refletivo deverá manter a reflexão durante o período de garantia da peça e deverá estar perfeitamente 
embutido no corpo do tachão ou tacha. 
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Cor 
 
As cores devem ser indeléveis, obedecendo ao Padrão Munsell, conforme descritoabaixo:  
Branca - N 9,5, obedecida à tolerância N 9,0 
Amarela - 10 YR 7,5/14, obedecida à tolerância 10 YR 8/14 
 
Métodos de Ensaio 
As peças deverão ser submetidas a ensaios de resistência à compressão eretrorrefletância, atendendo aos seguintes 
valores: 
Resistência à Compressão 
Aparelhagem: a máquina para ensaio poderá ser de qualquer tipo, de capacidade suficiente e que possibilite a 
aplicação de carga contínua e sem choques. 
As peças deverão suportar uma carga mínima de 5.000 kgf (para tachas) e 10.000 kgf para tachões. 
 
Retrorrefletância 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DA COLA 

A cola a ser utilizada no assentamento e fixação das peças deverá ser sintética com 02 (dois) componentes, pré-

acelerada, à base de resina de poliéster, com alta aderência em pavimentos asfáticos e que não sofra retração após a 

cura, para não permitir: 

# Vazios entre as peças e o pavimento; 

# Movimentos do pino de fixação; 

# Tempo máximo de cura de 60 minutos; 

# Alta aderência em pavimentos asfálticos. 

 
JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

 
Sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada 

da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de 

forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de trafego. A sinalização horizontal ordena e canaliza o fluxo de 

veículos, orienta o fluxo de pedestres, orienta os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via 

(tais como, geometria, topografia e obstáculos), complementa os sinais verticais de regulamentação, advertência ou 
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indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite e regulamenta os casos previstos no código  de transito 

brasileiro(CTB). Além disso, permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso, 

aumenta a segurança em condições adversas (neblina, chuva e noite), contribui para a redução de acidentes, transmite 

mensagens aos condutores e pedestres. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO Nº 6668/2020 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11 e 12,  (NÃO DIFERENCIADO) DO ANEXO I.  
 

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS 
– Aquisição de tintas para demarcação viária, cones, placas, tubos e outros, para a Secretaria Municipal 
de Agropecuária, Abastecimento, Meio ambiente e Obras – Demutran, deste Município, de acordo com o 
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 046/2020, conforme especificações abaixo: 
 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:  CNPJ nº 

 
 

ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VL. UNITÁRIO 

MÁXIMOS 
ACEITÁVEIS 

01 600 Und 

Placas de 50 cm de diâmetro em aço 18 
tratada em decapagem, com pintura em 
epóxi poliéster sob uma temperatura de 
220ºC ao verso pintura em preto fosco e 
logo da empresa em silkscreen. As 
nomenclaturas deverão ser 
confeccionadas em vinil semi refletivo, 
destrutível para o dificultamento de ações 
de vandalismo. 

 

R$ 

02 600 Und 

Placas de 60 cm de diâmetro em aço 18 
tratada em decapagem, com pintura em 
epóxi poliéster sob uma temperatura de 
220ºC ao verso pintura em preto fosco e 
logo da empresa em silkscreen. As 
nomenclaturas deverão ser 
confeccionadas em vinil semi refletivo, 
destrutível para o dificultamento de ações 
de vandalismo. 

 

R$ 

03 600 Und 

Placas de 60 cm de diâmetro em aço 18 
tratada em decapagem, com pintura em 
epóxi poliéster sob uma temperatura de 
220ºC ao verso pintura em preto fosco e 
logo da empresa em silkscreen. As 
nomenclaturas deverão ser 
confeccionadas em vinil refletivo, 
destrutível para o dificultamento de ações 

 

R$ 
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de vandalismo. 

04 500 M2 

Placas de sinalização semi refletiva em 
aço 18 mm com fundo antiferrugem, 
modelo totalmente semi refletiva, com 
aplicação de adesivo em película semi 
refletiva de grau técnico, além de 
preparação anticorrosiva e pintura em 
preto fosco no verso da chapa, arte a ser 
definida pelo solicitante e logo da 
empresa em silk screen.  

 

R$ 

05 500 M2 

Placas de sinalização totalmente refletivas 
em aço 18 mm com fundo antiferrugem, 
modelo totalmente Refletiva, com 
aplicação de adesivo em película refletiva 
de grau técnico, além de preparação 
anticorrosiva e pintura em preto fosco no 
verso da chapa, arte a ser definida pelo 
solicitante, e logo da empresa em 
silkscreen. 

 

R$ 

06 300 Und 

Tubo de aço galvanizado a fogo por 
dentro e por fora, com costura e sem 
emenda, na medida de 2 ½” x 3 mm x 3 
metros, os pés deverão ter aletas anti-
giratória, onde a extremidade superior 
deverá ser fechada com tampa para 
proteção contra infiltração de água e a 
extremidade inferior deverá possuir aletas 
anti-giro ou ser amassada a fim de evitar 
o giro da mesma quando fixada para 
fixação de placas de nomenclatura de rua. 

 

R$ 

07 100 Und 

Tachão refletivo mono direcional ABNT-
NBR 14636/00. 

 

R$ 

08 100 Und 

Tacha refletivo mono direcional ABNT-
NBR 14636/00. 

 

R$ 

09 30 Kg 
Cola para ficção de tacha e Tachão. 

 
R$ 

10 100 Sc 
Esfera de vidro Drop-Up Tipo II de 25 Kg. 

 
R$ 

11 300 Und 

Tinta de demarcação viária à base de 
resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT 
NBR 11862, lata 18L– COR AMARELA. 
COM AMOSTRA.  

 

R$ 

12 300 Und 

Tinta de demarcação viária à base de 
resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT 
NBR 11862, lata 18 L – COR BRANCA. 

 

R$ 
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COM AMOSTRA. 

13 100 Und 

Tinta de demarcação viária à base de 
resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT 
NBR 11862, lata 18L – COR PRETA. 
COM AMOSTRA. 

 

R$ 

14 50 Und 

Tinta de demarcação viária à base de 
resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT 
NBR 11862, lata 18L –COR VERMELHA. 
COM AMOSTRA.   

 

R$ 

15 50 Und 

Tinta de demarcação viária à base de 
resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT 
NBR 11862, lata 18L – COR azul. COM 
AMOSTRA. 

 

R$ 

16 100 Und 

Solvente para tinta de demarcação viária, 
para a diluição de tinta de base de Resina 
Acrílica lata de 18 (dezoito) litros.  

R$ 

17 50 Und 

Cone grande – Canalizadores de plástico 
de polietileno linear (rotomoldagem), de 
textura maleável sem emendas e em peça 
única, resistência indeformável e 
inquebrável, com encaixe para 
sinalizadores, bandeirola, fita zebradas ou 
correntes. Cor laranja, com faixa refletiva 
conforme película tipo II da NBR 14.644 
ou faixa refletiva em microesfera de vidro 
na cor branca prismático, rebaixada para 
faixa refletiva 04, altura de 105 a 120 cm, 
peso de 7 kg a 8 kg (reservatório vazio), 
base redonda com lastro embaixo para 
preenchimento com água ou areia, 
gravação em silkscreen ou adesivo com o 
logo do Departamento Municipal de 
Trânsito, e marca e ano de fabricação 
gravado na base com garantia de 1 ano 
contra defeitos de fabricação e que 
atenda integralmente a norma da ABNT 
15.692/2015. COM AMOSTRA. 

 

R$ 

18 50 Und 

Cones para sinalização de policloreto de 
vinila(PVC) com proteção contra raios 
UVA/UVB, de textura maleável sem 
emendas e em peça única, resistência 
indeformável e inquebrável, com encaixe 
para sinalizadores, bandeirola, fita 
zebrada ou corrente. Cor laranja, com 
faixa refletiva conforme película tipo II da 
NBR 14.644 ou faixa refletiva em 

 

R$ 
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microesfera de vidro na cor branco 
prismático, rebaixados para faixa refletiva 
02, altura de 70 a 75cm, peso de 3kg a 
5,5kg, base quadrada plana de 30x30cm 
ou 40x40cm, furo nas extremidades 
superiores com 1 ou 2 furos, sapatas 08 
distribuídas proporcionalmente, cortes 01 
gravação em silkscreen ou adesivo com o 
logo do Departamento Municipal de 
Trânsito, e marca e ano de fabricação 
gravado na base com garantia de 1 ano 
contra defeitos de fabricação e que 
atenda integralmente a norma da ABNT 
15.071/2015. COM AMOSTRA.  

19 250 Und 

Rolo de lã de carneiro de 09 cm. COM 
AMOSTRA. 

 

R$ 

20 250 Und 

Rolo de lã de carneiro de 15 cm. COM 
AMOSTRA. 

 

R$ 

21 100 Und 

Rolo de lã de carneiro de 05 cm. COM 
AMOSTRA. 

 

R$ 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
1.1 Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 
de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
 
 
1.2 Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no 
edital. 
 
1.3 Declaro que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data 
da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
administrativas, frete e lucro. 

 
 
 

Nome do Representante:  

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 
 

 
(Carimbo do CNPJ) ou no verso 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
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PROCESSO Nº 6668/2020 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11 e 12,  (NÃO DIFERENCIADO)  DO ANEXO I.  
 
 
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
A empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ/MF sob nº 

_______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

____________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 

__________________________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA que examinou 

criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira 

voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente 

data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo 

nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

 
_________________, _____ de ___________de 2020. 

 
 
 

________________________________ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 5241/2020 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11  e 12, (NÃO DIFERENCIADO)  DO ANEXO I.  
 
 

ANEXO IV – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2020 
PROCESSO Nº 6668/2020 

 
 

O MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.634.259/0001-
95, com sede a Rua nove de julho, 690, Centro, cidade de Capão Bonito/SP, na qualidade de órgão gerenciador, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Marco Antonio Citadini, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 13.599.551 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.114.408-05, residente e domiciliado 
nesta cidade de Capão Bonito, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa 
_______________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
________________, com sede a _______________, na cidade de ______________________, CEP: _____________, 
neste ato representada por (indicar o ato que o qualifica como representante legal), o Sr. 
__________________________,portador(a) da cédula de identidade RG nº____________________, inscrito(a) no 
CPF/MF sob o nº ___________________________, residente e domiciliado(a) a ________________________, na 
cidade de _______________________, CEP ________________, doravante denominada simplesmente DETENTORA, 
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto 
Municipal nº 039, de 12 de julho de 2005, Decreto Municipal nº 047, de 19 de junho de 2015; da Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006 (com alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei 
Complementar nº 155/2016, além das Cláusulas e condições constantes neste Edital do Pregão Presencial nº 
046/2020, doravante denominado, PREGÃO, constante nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e 
cláusulas a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO e DOS ITENS 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS – Aquisição de tintas para demarcação viária, cones, placas, tubos e outros, para a 

Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio ambiente e Obras – Demutran, deste Município, 
conforme descrições, quantidades e valores discriminados abaixo: 
 

Item Quant. Unidade Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor Total 

   
 

 XXX XXX 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
publicação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
3.1- Contratar com o MUNICÍPIO, nas condições previstas no Edital do PREGÃO e no preço registrado nesta Ata, os 
serviços objeto deste ajuste; 
3.2- Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
3.3 - Responder por quaisquer danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o 
fornecimento do objeto deste termo, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento 
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exercido pelo MUNICÍPIO; e 
3.4. – Atender a toda legislação vigente em todas as esferas de governo, durante o fornecimento do objeto deste 
instrumento; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
4.1 – Indicar o funcionário responsável/gestor para o acompanhamento deste Registro de Preços. 
4.2 – Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de 
Preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos ajustes decorrentes, além das já previstas no Edital do Pregão, as 
sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520/2002 e, no que couber na Lei Federal nº 8.666/1992, as quais a 
DETENTORA declara conhecer integralmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1 – Considera-se parte integrante deste instrumento, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão com 
seus respectivos anexos, a proposta da DETENTORA e a Ata de Sessão da Licitação. 
 
6.2 – A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão advir. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO GESTOR 
7.1 – O Departamento Municipal de Trânsito será o gestor da Ata de Registro durante toda sua execução. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
8.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Capão Bonito/SP, para solução em primeira instância, de quaisquer questões 
suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas administrativamente. 
 
 
Lido e achado conforme, assinam este instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, as partes e testemunhas. 
 

Capão Bonito, __ de ______________ de 2020. 
 
 

MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 

Marco Antonio Citadini 

Prefeito Municipal 

 (DETENTORA DA ATA) 

(nome) XXXXXXXXXX 

(cargo) 

   

   

TESTEMUNHAS:   

   

1. _______________________________________  RG: _____________________________ 

   

   

   

2. _______________________________________  RG: _____________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 6668/2020 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 
EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11 e 12  (NÃO DIFERENCIADO) DO ANEXO I .  

 
 
 

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO / CREDENCIAMENTO 
 
 

PROCURAÇÃO"EXTRA JUDICIA" 
 
 
 
 
OUTORGANTE: __________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº ____________________, com sede na Rua ________________________________________, nº 
_________, bairro ________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
_____________________________, neste ato representada pelo(a) _________________________________ 
(sócio/diretor), Sr. (a) _______________________________________, ________________ (nacionalidade), 
____________________ (estado civil), ___________________ (profissão), portador(a) do RG nº 
___________________ e do CPF nº ___________________, residente e domiciliado na Rua 
_______________________________________, nº _______, na cidade de _____________________, Estado 
de _______________________, 
 
OUTORGADO: Sr. (a) _________________________, __________________ (nacionalidade), 
__________________ (estado civil), _______________ (profissão), portador(a) do RG nº _______________ e 
do CPF nº _____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________, nº _____, 
bairro ___________________, na cidade de ___________________, Estado de _________________; ---------- 
 
PODERES: ao(s)qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 046/2020, da Prefeitura Municipal de 
Capão Bonito, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas 
e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência 
deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 
 
 
______________________, _____de ________________________de 2020. 
 
 
 
____________________________________ 
Outorgante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 6668/2020 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11 e 12,  (NÃO DIFERENCIADO)  DO ANEXO I.  
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7ºDA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
______________________,_____________________________________ inscrito no CNPJ n° 
_____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)_________________________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº_____________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de 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 (  ) . 
 
 
 
 
 
____________________, _____de _________________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 6668/2020 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

EXCETO PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 11 e 12,  (NÃO DIFERENCIADO)  DO ANEXO I.  
 
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
 
 
 

DECLARAÇÃO (MODELO) 
 
 
A empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

_________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). 

__________________________, CPF nº ________________________, RG nº _____________, DECLARA, sob 

as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de habilitação conforme os documentos integrantes 

do envelope nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do Edital de 

Pregão Presencial nº 046/2020. 

 
 
 
____________________, _____ de _________________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
Nome: 
 
Cargo/função: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
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SETOR DE LICITAÇÃO 
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Favor não grampear os documentos de Credenciamento e dos Envelopes nº 01 e 02. 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 - REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº 6668/2020 
ANEXO VIII – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO) 

 
I) Dados da Empresa: 

Razão Social: 

 CNPJ/MF: 

 
Insc. Estadual: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro 

 
Complemento: 

 Cidade 

 
Estado:  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação: 

Nome: 

 RG 

 
CPF: 

 

Data de Nasc: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
III) Dados do representante legal que assinará o contrato ou a Ata de Registro de Preços: 

Nome: 

 RG 

 
CPF: 

 

Data de Nasc: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura: 

Nome/Setor responsável 
 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 

 V) Dados bancário para pagamento: 

Banco: 
 

Agência: 
 

Tipo de Conta:  nº conta:  

 VI)Quadro Societário: 

Nome 
 

CPF: 
 Nome 

 
CPF: 

 Nome 
 

CPF: 
 Nome 

 
CPF: 

  
 

_______________, _____ de _________________ de 2020. 
 
 

__________________________________________Nome: Cargo/função: 
 


