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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018

1 - PREÂMBULO
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ torna público para
conhecimento dos interessados que na sala de reunião do
Departamento de Licitação, localizada na Rua XV de Novembro, 83
em Itararé - SP, 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, o Decreto Municipal nº 64/2005,
de 21 de setembro de 2005 e, suplementarmente, a Lei Federal nº
8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e a Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e a Lei
Municipal nº 3.039 de 24 de Maio de 2007, além das cláusulas e
condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 2 “DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Departamento de Licitações, localizado no prédio da
Prefeitura de itararé, sito à Rua XV de Novembro, 83 em Itararé - SP. Às 09h00min do dia 26 de junho 2018. A
sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos das legislações
supracitadas, deste edital e dos seus anexos.
2 - DO OBJETO.
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de 100 Contentores
plásticos de capacidade de 1000l e 01 dispositivo hidráulico para basculante de containers plásticos com
capacidade de 350 a 1000 litros instalados, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA do Edital.
3 - DO PREÇO.
3.1 - Estima-se o valor global dessa licitação em R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), com base
nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.
3.2 - Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, corresponde ao menor
preço praticado no mercado e foi apurado para efeito de estimar-se o valor máximo do objeto em licitação, não
vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade
de sua proposta, atendido os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
4.1 - A despesa correrá pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 389.99-110 Recurso Tesouro, do orçamento da
Prefeitura Municipal de Itararé.
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de habilitação deste edital.
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, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93;
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5.2.2 - De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a
Administração Pública de Itararé, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93;
5.2.3 - Sob a forma de consórcio.
5.2.4 - Empresas impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Itararé e
quaisquer de seus órgãos descentralizados;
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
6.1 - As empresas proponentes deverão 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 o original à 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 IV, com poderes para formular ofertas e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de
cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado 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.
6.3 - 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 - O licitante que não apresentar representante na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos
em seu nome ou por conta da apresentação de documentação defeituosa, a mesma ficará impedida de
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao
direito de recurso, porém o preço apresentado servirá como parâmetro para efeito de ordenação das propostas
e apuração do menor preço.
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 a
presente licitação.
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.
6.7 – No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, condição
essencial para participação no certame licitatório:
6.7.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato
impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO II ao presente Edital. A referida declaração
deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
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6.7.2 – Quando a licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte e desejar gozar dos benefícios da
Lei Complementar 123/2006 deverá DECLARAR sob as penas da Lei o seu enquadramento a microempresa ou
a empresa de pequeno porte, nos moldes do Anexo VI. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes
nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
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 1
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018
PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
ENVELOPE 2
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL E CNPJ.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO.
7.1 – Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA - ANEXO III, 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 por item em reais;
d) indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual;
e) indicação da marca;
f) e-mail institucional;
g) e-mail pessoal.
7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações
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 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.
7.6 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA do Edital, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente
inexequíveis (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93).
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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, do Decreto Municipal nº 64/2005 e da Lei Federal nº 8.666/93, no que
couber, e demais normas suplementares aplicáveis.
7.8 - Ser datilografada ou impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades, descrições e marcas, que possam comprometer a interpretação da proposta;
7.9 - As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo instrumento.
7.10 - No preenchimento da proposta deverão constar, valor unitário do item, bem como o valor total da
proposta.
8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
8.1 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte,
deverão apresentar os seguintes documentos:
8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
8.1.1.1 - 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, sendo que as sociedades por ações apresentarão também os documentos de
eleição de seus administradores;
8.1.1.1.1 - Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou
da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor;
8.1.1.2 - 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;
8.1.1.3 - Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do Envelope n° 2 - Habilitação se
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.
8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
8.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
8.1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões;
8.1.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa,
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive créditos tributários relativos às contribuições
sociais, previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1.991,
expedida pela Secretaria de Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
8.1.2.3.2 - Certidão de Regularidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela
Secretaria da Fazenda Estadual (ICMS) ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria
Geral do Estado, ou Declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante,
sob as penas da lei ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa;
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8.1.2.4 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Municipal de sua
sede, referente a tributos mobiliários;
8.1.2.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
8.1.2.5.1 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
8.1.2.6 - A comprovação de regularidade fiscal e Trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato quando houver; (LC nº 123, art. 42)
8.1.2.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e
Trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)
8.1.2.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e Trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado 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 123, art. 43, § 1º)
8.1.2.6.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.2.6.2, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a licitação (LC n° 123.
art. 43, § 2º).
8.1.3 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
8.1.5.1 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal de que,
no exercício de suas atividades, não viola o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme ANEXO V - MODELO
DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
8.2.1 - 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
pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
8.2.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos
ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
8.2.3 - 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;
8.2.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
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8.2.5 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação,
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos
itens 8.1.1 a 8.1.3;
8.2.6 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a
inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.2.6.2 deste edital.
8.2.7 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos
expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - No horário e local indicado neste Edital será aberta à sessão pública, iniciando-se pela fase de
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os
documentos indicados no item 6.
9.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº. 1 e nº. 2,
contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
9.3 - O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
9.4 - 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 pelo licitante, por simples
manifestação de vontade de seu representante.
9.5 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame,
lavrando-se ata a respeito.
9.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
9.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
9.6.2 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão
admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;
9.6.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
9.6.3.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço.
9.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
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9.9 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de
pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):
9.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço apresentado;
(LC n° 123, art. 44, § 2º)
9.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua
proposta será declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I)
9.9.2.1 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no
prazo máximo de 5(cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob
pena de preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º).
9.9.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; (LC n°
123, art. 45, inc. III).
9.9.2.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de
cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite
disposto no item 9.9.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II)
9.9.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
9.9.3 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados
os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, será
declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase de lances. (LC n°123, art. 45, §
1º)
9.10 - Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas
por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para
estas, o último preço ofertado.
9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades
constantes deste Edital.
9.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do preço
ofertado.
9.13 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo
motivadamente a respeito.
9.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será
verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital;
9.14.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente
entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.2.6.2 e seguintes deste edital.
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9.14.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção
por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada;
9.14.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
9.15 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será
habilitado e declarado vencedor do certame;
9.15.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os
respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do
licitante, será declarada vencedora.
9.16 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.
9.17 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise
das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação.
9.18 - 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.
9.19 - 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 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
10.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta
Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação.
10.1.1 - 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 8.666/93gão.
10.2 - As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal, dirigidas ao subscritor deste
Edital.
10.2.1 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data
para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
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10.4 - Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03
(três) dias que começará a correr a partir da declaração do vencedor para a apresentação das razões por meio
de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contra-razões, em igual
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;
10.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
10.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente;
10.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório;
10.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
10.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no
endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 09:00 as 16:00 horas, sob pena de
configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.
11 - DOS PAGAMENTOS.
11.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itararé até, 30 (trinta) dias após a entrega,
mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente conferida e assinada pelo responsável pelo recebimento e
Secretário Municipal de Administração, anexando-se a comprovação da entrega, com o respectivo empenho
elaborado pelo setor de contabilidade, correspondente ao item fornecido e de acordo com as especificações do
objeto.
11.2 - Deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal, o número do pedido de compra, bem como o número do
Pregão Presencial 38A/2018.
12 - DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E PRAZO:
12.1 - Local de entrega: Os contentores deveram ser distribuídos na área central da cidade conforme
coordenadoria de meio ambiente pela empresa vencedora.
12.2 - Fica designado como gestor e responsável pelo recebimento os Srs. Luis Alberto Capelasi Gomes, CPF nº
064.317.319-64, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do Processo nos termos do Art. 67 da Lei nº
8.666/1993.
12.3 - Os procedimentos de entrega correrão por conta e risco da Vencedora, inclusive a devolução do produto
entregue em desacordo com este Edital.
12.4 - Os casos excepcionais serão analisados.
12.5 - Prazo de entrega dos Contentores Plásticos e instalação do Dispositivo Hidráulico para Basculamento de
Containers: Até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do pedido, da Secretaria de Administração.
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13 - DAS SANÇÕES.
13.1 - A inabilitação de licitante classificado, apesar da declaração apresentada por força do subitem 6.7.1 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 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de ciência e notificação, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme
previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.
13.3 - O atraso injustificado na entrega, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº
8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na
seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
13.4 - Pela inexecução total ou parcial da entrega, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes
penalidades:
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme
previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.
13.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
13.6 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.1.2.6.2 deste edital, a
Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do
valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de impedimento de licitar e contratar com
o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal
10.520/02.
13.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data
da intimação do interessado.
13.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua
cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
14 - DAS INFORMAÇÕES.
14.1 - Solicitação deste Edital e seus Anexos poderão ser feitas através do site da Prefeitura Municipal de Itararé
- www.itarare.sp.gov.br pelo link “LICITAÇÕES”.
14.2 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Dep. de
Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 9:00 às 16:00 horas, até 48
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horas da data marcada para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via e-mail a todas as
empresas que enviarem o comprovante de retirada do 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 à Administração Municipal e a Chefia do Poder Executivo, com apoio da Assessoria Jurídica
analisar as impugnações.
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 - Fica a licitante ciente 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.
15.6 - 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).
15.7 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ se reserva no direito de anular ou revogar, total ou parcialmente a
presente licitação nos termos do Art.º 49 da Lei 8.666/93, alterada pelas Leis n.º 8.883/94, n.º 9032/95, n.º
9648/98 e n.º 9854/99.

Itararé, 28 de maio de 2018.

JERÔNIMO DE ALMEIDA
Secretário de Administração
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
1.1 - Aquisição de 100 Contentores plásticos de capacidade de 1000l e 01 dispositivo hidráulico para
basculante de containers plásticos com capacidade de 350 a 1000 litros instalados, conforme
descrição no item 02 abaixo.
1.2 - A proponente vencedora deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses para os
Contentores Plásticos De Capacidade De 1000l e Dispositivo Hidráulico para Basculamento de Containers
Plásticos com Capacidade de 650 a 1000 Litros (instalado) , abrangendo também o período da garantia
de fábrica.
1.3 - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos se vier a
ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.
1.4 - Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itararé até,
30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente conferida e
assinada pelo responsável pelo recebimento e Secretário Municipal de Administração, anexando-se a
comprovação da entrega, com o respectivo empenho elaborado pelo setor de contabilidade,
correspondente ao item fornecido e de acordo com as especificações do objeto.
1.5 - Prazo de entrega dos Contentores Plásticos e instalação do Dispositivo Hidráulico para
Basculamento de Containers: Até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do pedido, da Secretaria
de Administração.
1.5.1 - O atraso injustificado na entrega, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei
nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não
cumprida na seguinte proporção conforme item 13.3 do Edital.
1.6 - Local de entrega: Os contentores deveram ser distribuídos na área central da cidade conforme
coordenadoria de meio ambiente pela empresa vencedora.
1.7 – Fica designado como gestor e responsável pelo recebimento os Srs. Luis Alberto Capelasi
Gomes, CPF nº 064.317.319-64, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do Processo nos termos
do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993.
1.8 - As empresas vencedoras do certame assumirão, dentro da composição dos valores, o custo de
capacitação da equipe operacional ao novo sistema, sendo a operação do braço mecânico, seja na
manutenção e higienização dos contentores de 1000l, assim como a instalação do braço mecânico
será de responsabilidade da vencedora, a distribuição dos contentores na área objeto do projeto,
conforme estudo prévio, assim como a impressão e colagem de adesivo com apelo ambiental (arte
definida pelo município), será de responsabilidade da empresa vencedora.
1.9 - Os procedimentos de entrega correrão por conta e risco da Vencedora, inclusive a devolução
dos produtos, entregues em desacordo com este Edital.
2- QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E ESTIMATIVA MÁXIMA DE PREÇO.
Item

Descrição e especificações mínimas
100 Contentores Plástico De Capacidade De 1000l.
Descrição; Contentor destinado ao acondicionamento e
coleta de resíduos sólidos com capacidade para
volumes de 900ª 1050litros, padrão Europeu, conforme
ABNT 15911.
Matéria Prima; Devera ser fabricado com polietileno de

Qtde Unid

100

Unid

V. Unit

V. Total

R$ 1.510,00

R$ 151.000,00
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1

alta densidade (PEAD) , por processo de injeção e
resistente a ação de raios ultravioleta(proteção anti
UV8).
Composição; Corpo, recipiente constituído de forma a
suportar o volume de carga especificados. Deve ter
dispositivo de drenagem. A Superfície do contentor,
inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta
de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e
pontiagudos oferecendo resistência, segurança e
facilidade na limpeza (devera ser comprovada
conformidade com a ABNT NBR 15911.
O Corpo do contentor devera ser marcado de forma
permanente, legível e em local visível com no mínimo
as seguintes informações:
- Identificação do Fabricante,
- Mês e Ano de Fabricação,
- Símbolo de identificação da matéria prima, conforme
ABNT NBR 15911-3
- Numero da referida norma ABNT NBR 15911-3
- Volume Nominal em Litros
- Carga total Permitida, expressa em Quilos
Tampa; A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger
totalmente a boca do recipiente e possuir sistema
antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e
legível com;
- Nome do Fabricante,
- Indicação do mês e ano da fabricação,
Suporte de tampa: Não será admitido partes metálicas.
Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir
a carga especificada e os impactos decorrentes da
operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem).
O contentor deve possuir recursos para montar a placa
de rodízios sema a perfuração do recipiente. Pelo
menos dois rodízios devem possuir sistema de freios.
Sistema de Elevação: O Contentor deve dispor dos
dispositivos que possibilitem a operação de elevação
(basculamento) de forma eficiente e segura.
- Munhão; par de eixos situados nas laterais do
contentor,
- Receptor Frontal; Ranhuras na parte frontal do
contentor para encaixe dos pentes.
Acabamentos:
Cor: 50 Azul e 50 Verde.
Características Geométricas:
Altura Total: Máximo de 13500mm.
Largura com Munhão: 1360mm a 1380mm.
A vencedora do lote dos contentores deverá destinar
profissional capacitado para multiplicar as boas praticas
de uso e conservação dos contentores para publico a
ser definido pelo período de 10 horas.

Garantia mínima de 12 meses para os Contentores
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Plásticos De Capacidade De 1000l, abrangendo
também o período da garantia de fábrica.
01 Dispositivo Hidráulico para Basculamento de
Containers Plásticos com Capacidade de 650 a 1000
Litros (instalado).
Fabricado em Chapa de Aço de alta resistência
Com Reforços externo.
Com Cilindros Hidráulicos.
Acréscimo de

fatia do comando para manuseio do

dispositivo.
Estribo móvel com chapa vazada,
Mangueiras laterais em Abraçadeiras.
Dimensões externas com 2300mm de largura e 500mm
de altura.

2

Especificações do dispositivo de acordo com a NBR.
Pintura em poliuretano aplicada fundo onti-oxidante

1

Unid R$ 14.000,00

R$ 14.000,00

aplicado sobre camada de fosfato no padrão indicado.
Profundidade com tampa fechada de no Máximo
1090mm
Carga total 407 a 4447 kg (peso contentor + capacidade
em quilograma).
Diâmetro rodas 200mm.
Capacidade nominal em quilos 360 a 400 kg.
Capacidade em Litros 900 a 1050 litros.

Garantia mínima de 12 meses para o Dispositivo
Hidráulico para Basculamento de Containers Plásticos
com Capacidade de 650 a 1000 Litros (instalado) ,

abrangendo também o período da garantia de
fábrica.
R$ 165.000,00
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
HABILITATÓRIOS

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 e a inexistência de qualquer fato impeditivo à participação
neste procedimento licitatório,

conforme os documentos integrantes do envelope nº. 02 –

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do Edital de Pregão nº
38A/2018.
Local/data:

Nome:
Cargo/função:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018
ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Razão Social da Proponente:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Item

Descrição e especificações mínimas

Qtde

Unid

1

100

Unid

2

1

Unid

V. Total
R$ ...

Marca

R$ ...
R$ ...

DECLARAÇÃO
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).
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no
edital.
3- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na
data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material,
despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
Dados do representante da empresa que assinará o termo de ciência e notificação, conforme consta
no contrato social ou procuração:
Nome:
Identidade nº/Órgão expedidor:
CPF nº
RG nº
Cargo do Representante Legal da
empresa

..................................................................
EMPRESA
Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018
ANEXO IV – 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 38A/2018, da Prefeitura
Municipal de Itararé, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais
negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso,
manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido
certame.
.............................., ........ de ......................... de 2018

Outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018
ANEXO V – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO

.................................,.......................................................

Inscrito

...........................................,

seu

por

intermédio

de

no

representante

CNPJ
legal

n°
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, no exercício de suas atividades, não viola o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho e 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 ( ) .
............................................
(data)

............................................................
(representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018

ANEXO VI –DECLARAÇÃO – ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que

a

empresa

________________________,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

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 da Pregão Presencial

nº 38A/2018, realizada pela

Prefeitura Municipal de Itararé.

.........................., ....... de ................. de 2018

................................................
(representante legal)

Página 20 de 24

Prefeitura Municipal de Itararé – SP
Fls. n° ______ Rubrica______
__________________________________________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018

ANEXO VII - CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
CONTRATADA: .........................................CPF........................................
CONTRATO N°: ......................................
OBJETO: Aquisição de 100 Contentores plásticos de capacidade de 1000l e 01 dispositivo hidráulico
para basculante de containers plásticos com capacidade de 350 a 1000 litros instalados.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das de interesse, Despachos e
Decisões, mediante regular manifestações cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,
conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do
TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________
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Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome:_________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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Recibo de Retirada de Edital
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Finanças
Departamento de Licitações

EDITAL N° 38A/2018
PROCESSO Nº 59/2018
OBJETO: Aquisição de 100 Contentores plásticos de capacidade de 1000l e 01 dispositivo hidráulico
para basculante de containers plásticos com capacidade de 350 a 1000 litros instalados.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Empresa: ______________________________________________________
CNPJ: _____________________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Cidade:_____________________________________ Telefone:_____________________________
Estado:_____________________________________ Fax:__________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.itararé.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.

Nome:
___ de ___________________ de 2018.
Senhor Licitante, Visando à comunicação entre este Departamento e sua empresa, solicitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações,
preferencialmente pelo e-mail: edital@itarare.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Itararé da comunicação de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. Recomendamos, ainda,
consultas atualizadas à referida página para eventuais comunicações e/ ou esclarecimentos
disponibilizados acerca do processo licitatório.
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PROCESSO Nº 59/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38A/2018
AQUISIÇÃO DE 100 CONTENTORES PLÁSTICOS DE CAPACIDADE DE 1000L E 01 DISPOSITIVO
HIDRÁULICO PARA BASCULANTE DE CONTAINERS PLÁSTICOS COM CAPACIDADE DE 350 A
1000 LITROS INSTALADOS
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