ED ITAL
PR EGÃO PRESEN CIAL
AQU ISIÇÃO DE AR C ON D IC ION ADO
PR EÂMBU LO
PR OC ESSO SC /737/15
ED ITAL 56/15
PR EGÃO PRESEN C IAL 42/15
1. DAS CONSID ER AÇÕES INIC IAIS
1.1. A Pref eitura da Estância Balneária de Ubatuba torna público que se acha aberta neste Município, licitação na
m odalidade Pregão Presencial, conf orme estabelecido neste instrumento conv ocatório.
1.2. A sessão pública de processamento do Pregão Presencial será realizada na Sala de R euniões da Secretaria Municipal
de Adm inistração, localizada na Avenida Maria Alv es, 865 - Centro U batuba/São Paulo, com início às 14:30 do dia 28 de
Julho de 2015.
1.3. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria 01/15, constante
dos Autos do Processo em epígraf e.
1.4. Os envelopes contendo a proposta com ercial, os docum entos de habilitação, serão recebidos no endereço acim a
m encionado, na sessão de processam ento do Pregão Presencial, logo após o credenciamento das empresas interessadas.
1.5. A proposta com ercial deverá obedecer às especif icações e exigências constantes deste instrum ento conv ocatório.
1.6. Integram este Edital, os Anexos:
1.6.1. I - Proposta C om ercial Im pressa.
1.6.2. II - D eclaração de Habilitação.
1.6.3. III - Declaração de Situação R egular Perante o Ministério do Trabalho e Emprego.
1.6.4. IV - Declaração de Aceitabilidade das C ondições Editalícias.
1.6.5. V – D eclaração de Enquadramento no R egim e de Microem presa ou Em presa de Pequeno Porte – Lei Com plem entar
123/2006.
1.7. Este certame será regido pela Lei Federal 10.520/02 e Lei Federal 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal 8.666/93, e supletiv amente pela teoria geral dos contratos e as disposições do
direito priv ado.
1.8. O presente Edital e seus Anexos estarão af ixados junto à Secretaria Municipal de Adm inistração, Situada na Rua Dona
Maria Alves, 865 C entro Ubatuba/SP.
1.9. Os interessados poderão adquirir o Edital através do site http://transparencia.ubatuba.sp.gov .br.
1.9.1. D e acordo com a Portaria C AT – 173 de 01.09.2009, conf orme Art.7º, Inciso III, letra a – “Dev erão, obrigatoriam ente,
em itir Nota Fiscal – N F-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que: (...) III –
independentem ente da atividade econôm ica exercida, a partir de 1º de dezem bro de 2010, realizarem operações destinadas
a: a) Administração Publica direta ou indireta, inclusive em presa publica e sociedade de economia mista, de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do D istrito Federal e dos Municípios (...)”.
2. DOS ESCLAREC IMENTOS
2.1. Serão aceitas solicitações de esclarecimentos ou inform ações sobre o conteúdo do Edital e seus anexos, atrav és do
endereço de C orreio Eletrônico prefeituraubatuba@hotm ail.com ou atrav és do f ax (0**12) 3834-1035, em horário e dia de
expediente e sendo com plexo o questionamento, a solicitação dev erá ser protocolada na Div isão de Protocolo e Vistas,
situada no endereço indicado no subitem 1.2.
2.2. As respostas às solicitações de esclarecim entos, retif icações, acréscim os ou supressões ref erentes ao Edital, serão
encam inhados a todos interessados que adquirirem o edital, atrav és do e-m ail inform ado.
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3. DO OBJETO
3.1. A presente licitação tem por objetivo a Aquisição de ar condicionado, conforme especificações constantes do Anexo I Proposta C om ercial.
4. DOS RECU R SOS OR ÇAMEN TÁR IOS
4.1. As despesas decorrentes dessa licitação ocorrerão por conta das Dotações Orçam entárias:
01.02.05.4.4.90.52.06.182.0012.1.001.01.110000

RESER VA 518/15

4.2. Sendo valor estimado de reserv a R$ 15.775,30 (quinze mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos).
5. DAS COND IÇÕES D E PAR TIC IPAÇÃO
5.1. Poderá participar desta licitação, a em presa cujo objetivo social preveja o f ornecimento com pat ív el com o objeto do
presente Edital e que protocole junto ao Pregoeiro, na data, local e horário indicados no subitem 1. 2, os Env elopes nos
m oldes do item 7 ou encaminhe v ia postal, no m esm o endereço, até a data do início da Sessão Pública para o
processam ento do Pregão Presencial.
5.1.1. A Prefeitura de U batuba não se responsabilizará pelos env elopes enviados via postal, em caso do não acusamento do
recebim ento ou por eventual extravio, bem como não serão aceitas Propostas Comerciais e Documentos de H abilitação que
por v entura sejam enviadas por m eio eletrônico, m ídia, fac-símile ou por qualquer outra f orm a, senão as previstas no subitem
anterior.
5.2. Estará im pedida de participar de qualquer f ase desta licitação, a em presa que esteja constituída sob a forma de
consórcio, esteja sob processo de f alência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação, im pedida de contratar com a
Administração Pública de U batuba, enquadrada nas disposições do Artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, que possua sócio,
dirigente ou responsáv el técnico, que seja Serv idor Público de qualquer U nidade Administrativa desta Prefeitura ou que
tenha sido declarada inidônea pelo Poder Público e que não tenha, ainda, sido reabilitadas.
5.2.1. Se a punição de que trata o subitem anterior v ier a ocorrer durante o andam ento desse process o, esta Adm inistração,
assegurado o direito à ampla def esa e ao contraditório, poderá excluir a em presa do certame.
5.3. N a data estabelecida para a entrega dos env elopes dev erão ser entregues pelos licitantes na Sala de R euniões da
Secretaria municipal de Adm inistração, conf orme o disposto no subitem 1.2 deste Edital.
6. DO C REDEN CIAMEN TO
6.1. Para o credenciam ento, dev erão ser apresentados os seguintes docum entos:
6.1.1. Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o credenciamento far-se-á por m eio
da apresentação de instrum ento constitutivo da em presa, registrado na Junta C omercial ou outro órgão competente, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assum ir obrigações em decorrência de tal inv estidura.
6.1.1.1. O instrumento constitutiv o da em presa tratado no subitem 6.1.1, será utilizado somente para o credenciam ento,
sendo dev olvido im ediatam ente ao representante legal da proponente.
6.1.2. Tratando-se de procurador, o credenciam ento f ar-se-á por m eio da apresentação de instrumento público de
procuração ou de instrum ento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina do qual constem poderes
específ icos para f ormular of ertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem com o
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
6.1.2.1. N o caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrum ento constitutiv o da empresa, na f orm a
estipulada no subitem 6.1.1.
6.1.2.2. A licitante dev erá declarar, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
m icroempresa ou empresa de pequeno porte, nos term os da Lei C omplem entar 123/06, bem assim que inexistem fatos
superv enientes que conduzam ao seu desenquadram ento dessa situação.
6.1.2.3. A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante.
6.1.2.4. A f alta da declaração de enquadramento da licitante com o m icroempresa ou empresa de pequeno porte af asta os
benef ícios da Lei C omplem entar 123/06.
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6.1.3. O representante legal ou procurador da em presa interessada dev erá identif icar-se exibindo docum ento of icial de
identif icação que contenha f oto.
6.2. N a hipótese do não com parecimento do representante legal ou procurador ou esse não se credenciar, a licitante f icará
im pedida de participar da fase de lances v erbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso ou
m esm o de renunciar ao direito de interpor recurso, f icando m antido o preço apresentado na proposta escrita, para ef eito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
6.3. Junto ao credenciam ento, separadam ente dos Envelopes I - Proposta Comercial e II – D ocumentação de Habilitação, a
licitante dev erá entregar as seguintes declarações:
6.3.1. Declaração de H abilitação, de acordo com o m odelo estabelecido no Anexo II deste Edital.
6.4. Encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão adm itidos credenciam entos de ev entuais representantes
retardatários.
6.5. Após o encerramento do credenciamento o pregoeiro comunicará aos presentes, quais são as microem presas e
em presas de pequeno porte participantes que poderão se v aler dos benef ícios da Lei C omplementar 123/06.
6.6. Será adm itido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá
representar apenas um a em presa.
6.7. D urante a sessão, o representante legal ou procurador da empresa poderá ser substituído por outro, desde que
cumpridas todas as exigências constantes do subitem 6.1. do presente Edital.
6.8. A qualquer mom ento durante a realização da Sessão Pública para o processamento do Pregão Presencial, o Pregoeiro
ou qualquer m embro da Equipe de Apoio poderão ser substituídos por outros, dev idam ente identif icados , a critério da
Prefeitura.
7. DA FOR MA D E APR ESEN TAÇÃO DOS EN VELOPES
7.1. A Proposta C omercial e a Documentação de H abilitação dev erão ser apresentados separadam ente, em 2 (dois)
envelopes f echados e indev assáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
7.1.1
EN VELOPE I - PR OPOSTA C OMER C IAL
PR EFEITU RA D A ESTÂNC IA B ALN EÁR IA D E U B ATU BA
Processo SC/737/15
Edital 56/15
Pregão Presencial 42/15
Em presa: (Razão Social Com pleta)
Endereço: (com pleto)
Objeto da Licitação: Aquisição de ar condicionado.
7.1.2
EN VELOPE II - DOCU MEN TAÇÃO D E H ABILITAÇÃO
PR EFEITU RA D A ESTÂNC IA B ALN EÁR IA D E U B ATU BA
Processo SC/737/15
Edital 56/15
Pregão Presencial 42/15
Em presa: (Razão Social Com pleta)
Endereço: (com pleto)
Objeto da Licitação: Aquisição de ar condicionado.
7.2. A Pref eitura de Ubatuba não se responsabilizará pelos envelopes enviados, por parte das proponentes, via postal, em
caso do não acusam ento do recebim ento ou por eventual extravio.
8. DA PROPOSTA C OMER C IAL
8.1. A Proposta C omercial impressa dev erá ser entregue ao pregoeiro, dentro do Envelope I – Proposta C om ercial sem
rasuras, em endas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal da licitante
ou por seu procurador.
8.1.2. Da proposta impressa deverão constar a denominação da razão social (fornecedor), o núm ero da inscrição no
C adastro N acional de Pessoas Jurídicas - CN PJ, endereço com pleto, telefone/fax, validade da proposta e prazo de entrega
dos produtos.
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8.1.3. Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das Propostas
C omerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
8.2. D everão estar consignados à Proposta C omercial, dentro do Envelope I, as seguintes informações:
8.2.1. O prazo de entrega do material, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Autorização de Fornecim ento - AF, expedida pelo D epartam ento de C om pras.
8.2.2. O prazo de v alidade dos equipamentos, que dev erá ser de no m ínim o 12 (doze) meses, contados a partir da data de
entrega dos equipam entos.
8.2.3. O tipo e demais características do produto, catálogos técnicos e/ou prospectos ilustrativ os, se disponív eis, para a
perfeita identif icação do produto, vedada à utilização da expressão “sim ilar” ou de duas ou m ais alternativ as de m arca.
8.2.4. O prazo de v alidade da proposta, que dev erá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do Env elope I –
Proposta C om ercial.
8.2.5. A f orma de pagam ento, que será em até 10 (dez) dias, conf orm e item 15 do presente Edital.
8.2.6. Os dados bancários, inf ormando a razão social da instituição f inanceira, o núm ero da Agência e da C onta-Corrente.
8.3. D everão estar consignados à Proposta C omercial, dentro do Envelope I, as seguintes declarações:
8.3.1. Declaração explícita na proposta de que o produto of ertado atende todas às exigências do Anexo I - Proposta
C omercial, no que tange ao núm ero do item, quantidade, unidade de medida, especif icação, m arca, v alor unitário e valor
total.
8.3.2. D eclaram os que os preços acim a indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na
data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas,
seguro, f rete e lucro.
8.3.3. Declaram os que o objeto a ser f ornecido atenderá rigorosamente às prescrições estabelecidas pela Associação
Brasileira de N ormas Técnicas - A.B.N.T. e por todas as norm as nacionais e estrangeiras pertinentes ao assunto.
8.4. D emais informações do Envelope I – Proposta Comercial impressa:
8.4.1. Os v alores unitários deverão ser em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, com o uso de no m áximo 02
(duas) casas decim ais, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inf lacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de im postos, taxas, tributos, f rete e dem ais enc argos,
assim com o todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecim ento do objeto da presente licitação.
8.4.1.1. A omissão de qualquer despesa necessária à perf eita realização do objeto ora licitado será interpretada com o não
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas.
8.4.2. Para as licitantes que fizerem lances, será considerado o último v alor of ertado para o item .
8.4.3. As propostas serão julgadas obedecendo ao critério de menor v alor por item, conf orm e subitem 10.3 do presente
Edital.
9. DA D OC UMENTAÇÃO D E HABILITAÇÃO
9.1. O Env elope II - Docum entação de H abilitação dev erá conter:
a) Habilitação Jurídica.
b) Qualificação Técnica.
c) Qualificação Econôm ico-Financeira.
d) Regularidade Fiscal.
e) Declarações.
9.1.1. Para com prov ação de HAB ILITAÇÃO JUR ÍDIC A, a proponente deverá apresentar a seguinte docum entação:
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9.1.1.1. C ontrato Social consolidado, dev idamente registrado na Junta C omercial do seu Estado sede, tratando-se de
Sociedade por C otas de Responsabilidade Lim itada. Estatuto Social, acompanhado da Ata da Assem bléia da últim a eleição
da Diretoria, dev idamente publicada na im prensa oficial, tratando-se de Sociedade Anônim a. R equerimento do Empresário,
devidamente registrado, tratando-se de Firm a Individual.
9.1.2. Para com prov ação de QU ALIFICAÇÃO TÉC NIC A, a proponente dev erá apresentar a seguinte documentação:
9.1.2.1. Atestado(s) que com prove(m ) o fornecimento de equipam entos pertinentes e compatíveis com o objeto da presente
licitação, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado legalm ente constituída(s), em nom e da licitante,
observ ado o disposto no artigo 30, inciso II, parágraf o 4º da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.
9.1.2.1.1 O(s) Atestado(s) deverá (ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do em itente, conter identificação do signatário,
nome, endereço, telef one e, se f or o caso, correio eletrônico para contato, a f im de possibilitar possív eis diligênc ias.
9.1.3. Para com prov ação de QU ALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FIN AN C EIR A, as proponentes dev erão apresentar a seguinte
docum entação:
9.1.3.1. Certidão N egativa de Pedido de Falência ou R ecuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da comarca sede da
pessoa jurídica, com data não anterior a 90 (nov enta) dias da apresentação dos Env elopes.
9.1.3.2. Balanço Patrim onial e respectivos Demonstrativos C ontábeis do últim o exercício social, já exigíveis e apresentados
na f orma da lei, que com prov em a boa situação f inanceira da em presa, apresentado com Termo de Abertura e
Encerramento, estando dev idam ente registrado nos órgãos competentes, v edada a sua substituição por balancetes ou
balanços prov isórios.
9.1.4. Para com prov ação de REGU LAR ID AD E FISCAL, as proponentes dev erão apresentar a seguinte docum entação:
9.1.4.1. Prova de inscrição no C NPJ.
9.1.4.2. C ertidão N egativa de D ébito – C ND ou C ertidão Positiva de D ébito com Ef eitos de Negativ a - C .P.D .E.N . das
Fazendas Federal, Estadual e Municipal Mobiliário do m unicípio-sede da proponente.
9.1.4.3. C ertif icado de R egularidade - C R do Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço - FGTS.
9.1.4.4. C ertidão N egativa de Débito C ND ou C ertidão Positiva com efeito de N egativa do Instituto N acional de Seguro Social
- INSS.
9.1.4.5. C ertidão N egativa de Débito Trabalhista (C .N.D .T), ou C ertidão Positiva com ef eito de N egativa, para comprovar a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
9.1.4.6. N o caso das em presas optantes pelo Sistema Integrado de Pagam ento de Imposto das Microem presas e Em presas
de Pequeno Porte – Sim ples, se houv er algum a restrição quanto a docum entação relativa à Regularidade Fiscal, a Em presa
terá 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período mediante solicitação, para apresentação da documentação, contados
a partir do térm ino da sessão.
9.1.4.7. D ecairá do direito a contratação a microem presa ou em presa de pequeno porte que não promov er a regularização
da documentação f iscal no prazo estabelecido o ensejará a av aliação de prosseguim ento do certame.
9.1.5. Quanto às D ECLARAÇÕES, as proponentes dev erão apresentar:
9.1.5.1. D eclaração de que a em presa encontra-se em situação regular junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e que não
possui em seu quadro de em pregados, m enor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos
em qualquer trabalho, salv o na condição de aprendiz, nos term os do Artigo 7º, Inciso XXXIII, da C ons tituição Federal de
1.988.
9.1.5.2. D eclaração expressa de que aceita e se submete integralmente às condições deste Edital, de que assume inteira
responsabilidade sobre a veracidade de cada um dos docum entos apresentados, de que não incide nos term os do Artigo 9º
da Lei Federal 8.666/93 e que não incorre em nenhum f ato im peditivo de habilitação, nos termos do Artigo 32, § 2º da m esma
lei.
9.2. D emais informações do Envelope II – Documentação de H abilitação:
9.2.1. A apresentação de cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores da Pref eitura de U batuba
dispensa a apresentação dos docum entos previstos nos subitens 9.1.1.1, 9.1.3.2, 9.1.4.1.
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9.2.2. N a docum entação conterá 01 (uma) via dos documentos relacionados no subitem 9.1, preferencialmente na m esm a
ordem indicada, numerados seqüencialm ente e precedidos de relação que os identif ique claram ente e colecionados em
pasta ou encadernados.
9.2.3. As certidões que não contenham expressam ente seu prazo de v alidade serão aceitas desde que ex pedidas há, no
m áxim o, 60 (sessenta) dias da data da abertura do Env elope II – Documentação de Habilitação, com exceção do que dispõe
o subitem 9.1.3.1 deste Edital.
9.2.4. Os docum entos solicitados para habilitação, quando não encam inhados em seus originais, deverão ser v alidamente
apresentados por m eio de publicação realizada em órgão de im prensa oficial ou por meio de cópia autenticada ou cópia
conferida com o original por serv idor da Secretaria de Adm inistração, na f orma da lei.
9.2.4.1. C aso a em presa opte pela cópia conf erida com o original por serv idor da Secretaria de Adm inistração, esta deverá
ser realizada antes do horário previsto para o início da Sessão Pública para o processam ento do Pregão Presencial.
9.2.4.2. D entro do recinto onde ocorrerá a realização da ref erida Sessão Pública, não serão conferidas cópias de
docum entos com os seus respectiv os originais.
9.2.5. N ão serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos docum entos ora exigidos,
inclusiv e no que se ref ere às certidões.
10. D O JU LGAMEN TO D A PROPOSTA C OMERC IAL
10.1. N o horário e local indicados no subitem 1.2, será aberta a sessão de processam ento do Pregão Presencial, iniciandose o credenciam ento das em presas interessadas em participar do certame.
10.2. N o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro um a D eclaração de H abilitação, nos m esm os term os do
m odelo indicado no Anexo II deste Edital, separada dos envelopes Proposta Comercial e Docum entação de H abilitação.
10.3. Para o julgam ento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor v alor por item , observ ado as
especif icações técnicas e parâm etros m ínim os de qualidade definidos neste Edital.
10.3.1. Será v erif icada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao v alor total orçado, procedendo-se à
correção, no caso de ev entuais erros e hav endo div ergência entre os v alores, prevalecerá o v alor unitário e as correções
ef etuadas serão consideradas para apuração do v alor da proposta.
10.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro v isará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital, sendo
desclassif icadas as propostas:
10.4.1. Cujo objeto não atenda às especif icações, prazos e condições f ixados neste Edital.
10.4.2. Que apresentem preços ou v antagens baseadas exclusiv am ente em propostas of ertadas pelas dem ais licitantes.
10.4.3. Que contiv erem cotação de objeto div erso daquele constante neste Edital.
10.4.4. Que se enquadrarem do disposto do artigo 48 da Lei f ederal 8.666/93.
10.5. O Pregoeiro, se entender necessário, poderá utilizar-se de assessoramento técnico e específ ico para tomar decisões
relativ as ao presente certam e licitatório.
10.6. N a hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro poderá abrir prazo para apresentação de novas
propostas, conf orme prevê o Artigo 48, § 3º da Lei Federal 8.666/93 ou poderá dar por encerrado o certam e, lavrando-se Ata
circunstanciada a respeito.
11. D O PR OC EDIMEN TO
11.1. As propostas classif icadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observ ância dos seguintes critérios:
11.1.1. Seleção da proposta de m enor v alor e das dem ais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.
11.1.2. Não hav endo pelo m enos 3 (três) propostas nas condições def inidas no subitem anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o m áximo de 3 (três) e no caso de em pate das propostas, serão
admitidas todas estas, independentemente do núm ero de licitantes.
11.1.3. O Pregoeiro conv idará individualm ente os autores das propostas selecionadas a f ormular lances de f orm a v erbal e
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os dem ais, em ordem decrescente de v alor, sendo considerado
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v álido, os lances em que forem utilizadas 02 (duas) casas decim ais, decidindo-se por m eio de sorteio no caso de empate de
preços.
11.1.3.1. A licitante sorteada em prim eiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais
em patados e assim sucessivamente até a def inição com pleta da ordem de lances, não podendo qualquer em presa abster-se
na rodada de lances.
11.2. Os lances dev erão ser formulados em v alores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de m enor preço.
11.2.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro ou a ausência do representante neste
m omento, implicará no declínio da licitante da etapa de lances v erbais do(s) respectivo(s) item (ns) e na m anutenção do
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenam ento das propostas.
11.2.2. Durante a f ase de lances, os representantes dos licitantes poderão com unicar liv rem ente com suas sedes por meio
de telefones celulares, respeitado o prazo a ser estipulado pelo Pregoeiro para tais com unicações e desde que não
atrapalhem o bom andamento da fase de lances.
11.2.3. Não se adm itirão lances iguais a preços já of ertados, f orçando empate de v alores.
11.3. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa etapa declinar da f orm ulação de
lances.
11.4. Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores unitários, as propostas não selecionadas por conta
da regra disposta no subitem 11.1.2. e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o últim o
preço ofertado.
11.5. N ão poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes
deste Edital.
11.6. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da of erta de m enor valor com v istas à redução do preço.
11.7. O Pregoeiro exam inará a aceitabilidade do preço of ertado pela prim eira classificada, decidindo motivadam ente a
respeito.
12. D O JU LGAMEN TO D A D OC U MENTAÇÃO DE HAB ILITAÇÃO
12.1. C onsiderada aceitável a oferta de m enor preço, será verificado o atendim ento da proponente às condições habilitatórias
estipuladas neste Edital.
12.2 - Por f orça dos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei C omplementar nº 123/06, as microem presas – ME e as em presas de
pequeno porte – EPP deverão observ ar:
a) caso o licitante v encedor da m elhor proposta seja uma microem presa ou um a em presa de pequeno porte, dev erá ser
apresentada toda a documentação, nos termos do item 9 – H abilitação, deste edital, ainda que os docum entos pertinentes à
regularidade f iscal apresentem algum a restrição.
a.1) havendo algum a restrição na com provação da regularidade f iscal, o proponente deverá regularizar a docum entação no
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao m om ento em que o m esm o for declarado v encedor do
certam e.
12.2.1. Decairá do direito a contratação a Microem presa ou Em presa de Pequeno Porte que não promov er a regularização
da documentação f iscal no prazo estabelecido.
12.3. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará consulta direta nos sítios dos órgãos expedidores na Internet para
v erif icar a veracidade de docum entos obtidos por este m eio eletrônico.
12.4. C onstatado o atendim ento pleno dos requisitos de habilitação prev istos neste Edital, a licitante será considerada
habilitada e declarada v encedora do certame.
12.5. Se a oferta de menor preço não f or aceitável ou se a proponente não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classif icação, podendo negociar com os respectivos autores, até a
apuração de um a proposta que, v erif icada sua aceitabilidade e a habilitação da proponente, será declarada v encedora.
12.6. N a hipótese de todas as proponentes serem inabilitadas o Pregoeiro poderá conceder prazo para apresentação de
docum entação com plem entar, em conform idade com o que dispõe o § 3º Artigo 48 da Lei Federal 8.666/93 ou poderá dar
por encerrado o certam e.
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12.7. D a sessão será lav rada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relev antes e que, ao f inal, será
assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos Representantes das Licitantes presentes.
12.8. D ecididos os recursos o objeto será adjudicado ao licitante v encedor.
13. D A IMPUGN AÇÃO D O EDITAL, D O R EC U RSO E DA H OMOLOGAÇÃO:
13.1. C om antecedência mínima a 2 (dois) dias úteis da data f ixada para o recebimento dos env elopes, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, prov idências ou impugnar o Ato C onv ocatório do presente Pregão Presencial.
13.2. As im pugnações devem ser protocoladas diretam ente na Secretaria de Adm inistração, dirigidas ao subscritor deste
Edital.
13.2.1. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, em despacho fundamentado, será suspenso o procedim ento licitatório
para correção do Edital e para tal, será designada nov a data para a realização do certam e.
13.3. A entrega dos env elopes, sem que tenha sido tem pestivamente impugnado este Edital, im plicará na plena aceitação,
por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
13.4. D os atos do Pregoeiro cabe recurso, dev endo haver m anif estação v erbal im ediata na própria sess ão pública, com o
devido registro em ata da síntese da motiv ação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para a
apresentação das razões, por meio de mem oriais que deverão ser entregues em seu original, f icando as dem ais licitantes,
desde logo, intim adas para apresentar contra-razões que tam bém serão entregues em seu original, em igual núm ero de dias,
que começarão a correr no térm ino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada v ista imediata dos autos.
13.4.1. A ausência de m anif estação im ediata e motivada pela licitante na sessão pública im portará na decadência do direito
de recurso e no encaminham ento do processo à autoridade com petente para hom ologação do certame à licitante vencedora.
13.4.2. N a hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou enc am inhá-lo
devidamente inf orm ado à autoridade com petente.
13.4.3. Um a v ez decididos os recursos administrativ os ev entualm ente interpostos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade com petente hom ologará o procedimento licitatório.
13.4.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensiv o e o seu acolhim ento resultará na invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitam ento e deverá ser dirigido ao Pref eito e protocolado na Secretaria de Adm inistração.
13.4.5. Os recursos somente serão aceitos no seu original, devendo ser protocolados na C oordenadoria de Materiais e
Patrim ônio, da Secretaria de Adm inistração, endereço, já m encionado neste ato conv ocatório.
14 - D OS PRAZOS, DAS C OND IÇÕES E DO LOC AL DE ENTR EGA.
14.1. O local de entrega do m aterial devera ser no D epartam ento de Almoxarifado, localizada na Rua Gastão Madeira, 101,
C entro – U batuba/SP – CEP 11680-000.
14.1.1. O prazo de entrega, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Autorização de Fornecim ento - AF, expedida pelo Departam ento de Com pras.
14.1.2. C orrerá por conta da Adjudicatária, as despesas no que diz respeito a seguro, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e prev idenciários decorrentes do fornecimento e entrega dos equipam entos, devendo a Adjudicatária enviar a
quantidade necessária de pessoas para que a entrega ocorra na m ais perf eita norm alidade.
14.2. C onstatadas irregularidades no mom ento da entrega do objeto da presente licitação:
14.2.1. A Pref eitura poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se disser respeito à especificação, determ inando sua substituição,
sem prejuízo das penalidades cabív eis.
14.2.1.1. N a hipótese de substituição, a Adjudicatária deverá fazê-la em conf orm idade com a indicação da Adm inistração.
14.2.2. Se v erif icada desconform idade com a quantidade e ou qualidade, a Pref eitura determ inará sua complementação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
14.2.3. A Adjudicatária dev erá sanar a irregularidade de acordo com a indicação desta Pref eitura, no prazo m áxim o de 2
(dois) dias úteis, contados do recebim ento da notif icação, mantida as condições ora estabelecidas.
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14.2.4. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superv eniente
devidamente comprov ado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade de of icio ou por provocação de terceiros,
m ediante parecer escrito e dev idam ente com prov ado, não ensejando nenhum prejuízo para a adm inistração pública.
15. D A FOR MA DE PAGAMENTO
15.1. O pagam ento será efetuado por esta Pref eitura, em até 10 (dez) dias, contados da em issão da Fatura / Nota Fiscal da
Adjudicatária e atestada pela Secretaria interessada, respeitada a Ordem Cronológica de Pagam entos, regida pelo D ecreto
Municipal 3.362/00, ocasião em que dev erá m anter a condição regular junto ao I.N.S.S. e F.G.T.S.
15.2. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerram ento em dias de expediente
nesta Pref eitura.
15.3. Quando f or constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal / Fatura, será imediatamente solicitada à Adjudicatária
carta de correção, quando couber ou ainda pertinente regularização, que dev erá ser encam inhada a esta Pref eitura, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
15.3.1. Caso a Adjudicatária não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado,
a partir da data da sua apresentação.
16. D AS SANÇÕES
16.1. Quando a adjudicatária, notif icada dentro do prazo de v alidade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar
docum entação f alsa exigida para o certam e, ensejar o retardam ento na entrega do objeto, não m antiver a proposta, falhar ou
f raudar na execução do serv iço, com portar-se de m odo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no
Artigo 7º, da Lei Federal 10.520/02, sem prejuízo das m ultas prev istas no instrum ento convocatório e dem ais penalidades
legais.
16.2. Aplicam-se a presente licitação, as sanções estipuladas nas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.
16.3. A aplicação de quaisquer sanções ref eridas no subitem anterior, não af asta a responsabilização civil da licitante
v encedora pela inexecução total ou parcial ou pela inadim plência.
16.4. Os v alores das penalidades serão descontados de ev entuais créditos existentes e/ou, se for o cas o, poderá ser
cobrado judicialmente.
16.5. A aplicação das penalidades não impede esta Pref eitura de exigir o ressarcim ento dos prejuízos efetivados, bem com o
das despesas advindas da nova licitação ou outras quaisquer decorrentes das f altas com etidas pela licitante v encedora.
17. D AS C ONSIDER AÇÕES FIN AIS
17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da am pliação da disputa, respeitada a igualdade
de oportunidade entre as licitantes, desde que não com prom etam o interesse públic o, a finalidade e a segurança da licitação.
17.2. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Com plem entar 123/06, poderá caracterizar o
crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadram ento em outras f iguras penais e das sanções
administrativas previstas na legislação pertinente, m ediante o devido processo legal, e im plicará também a inabilitação da
licitante, se o f ato v ier a ser constatado durante o tramite da licitação.
17.3. O resultado do presente certame e os dem ais atos pertinentes a esta licitação, passív eis de div ulgação, serão
am plam ente div ulgados através dos meios de comunicação disponíveis.
17.4. Após a celebração do certam e, os envelopes contendo os documentos de habilitação não abertos ficarão à disposição
para retirada, pelo prazo de cinco dias úteis, f indo o qual serão inutilizados.
17.5. Os casos om issos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
17.6. Para dirim ir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolv idas na esfera adm inistrativa, será competente o
f oro da Comarca de Ubatuba.

U batuba, 15 de Julho de 2015.
D irceu Sanches
C hef e de D ivisão Editais
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AN EXO I
PR OPOSTA C OMER CIAL
PREGÃO PR ESEN CIAL 42/15
FORMULÁRIO PAD RÃO
D enom inação da PR OPONENTE:
Endereço:
C EP.:
E-Mail:

Fone:
C.N .P.J:

Fax:
Data:

Obs: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem
f atos que im peçam a participação da licitante neste certam e ou de que a mesma não f oi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública.
Objeto: Aquisição de ar Condicionado.

ITEM QTD UN
1

2

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA/FABRICANTE P.
UNIT

P.
TOTAL

5 UNIDADE AR CONDICIONADO
APARELHO DE AR CONDICIONADO FRIO,
SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS INSTALADO
5 UNIDADE VENTILADOR
VENTILADOR
DE
PAREDE
60
CM
DE
DIAMETRO, 110 VOLTS

a) Prazo de Entrega: em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento
em itida pelo D epartamento de C ompras.
b) Validade da Proposta (60 dias):
C ) Prazo de Validade/Garantia do equipam ento: m ínim o de 12 (doze) m eses da entrega, do objeto desta licitação.
d) Condições de pagam ento: 10 dias, respeitada a Ordem Cronológica, conf orm e D ecreto Municipal.
D eclaramos, sob as penas da lei, que os produtos of ertados atendem todas as especif icações exigidas no Edital.
D eclaramos que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na data
da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administ rativas,
seguro, f rete e lucro.
D eclaramos que o objeto a ser f ornecido atenderá rigorosam ente às prescrições estabelecidas pela Ass ociação Brasileira de
N ormas Técnicas - A.B.N.T. e por todas as norm as nacionais e estrangeiras pertinentes ao assunto.
N ome do R EPRESEN TANTE:
Assinatura do REPRESEN TAN TE
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AN EXO II
D ECLARAÇAO DE HAB ILITAÇÃO

Eu
_______________(nom e
completo),
RG
_______,
representante
credenciado
da
_______________________(denominação da pessoa jurídica), CN PJ. _____________, D EC LAR O, sob as penas da lei,
que a empresa cum pre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação prev istos no instrumento conv ocatório do
Pregão Presencial __________, realizado pela Pref eitura Municipal da Estância Balneária de U batuba, inexistindo, nos três
nív eis de gov erno, qualquer fato im peditivo (inidoneidade) de sua participação neste certam e.

D ata e assinatura do credenciado
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AN EXO III
D ECLARAÇÃO DE REGULARID AD E PER AN TE O MIN ISTÉR IO D O TR AB ALH O E EMPR EGO

Eu ___________________(nom e completo), representante legal da em presa ____________________(nome da pessoa
jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial _______, da Pref eitura de U batuba do Estado de São Paulo,
declaro, sob as penas da lei, que, nos term os do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, a
__________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho e
Em prego e que não incide no que se refere à observ ância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da C onstituição Federal.

D ata e assinatura do representante legal da empresa
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AN EXO IV
DEC LAR AÇÃO D E ACEITAB ILID ADE DAS COND IÇÕES ED ITALÍC IAS

A empresa ____________________________, CN PJ. _______________, participante da
licitação / Edital _________, por seu representante legal abaixo assinado e identificado, declara:
1 - que conhece, aceita e se subm ete integralm ente aos term os do Edital e seus anexos,
bem como tem condições de f ornecer os produtos conform e dispõe o Edital.
2 - que assume inteira responsabilidade sobre a veracidade e atualidade de cada um dos
docum entos constantes dos env elopes de propostas apresentados no processo da ref erida licitação.
3 - que não incide nos termos do artigo 9º da lei f ederal 8.666/93.
4 – que não incorre nos três níveis de gov erno, em nenhum fato impeditivo de habilitação
na licitação, nos termos do Artigo 32, § 2º, da Lei Federal 8.666/93.
E por ser a expressão da verdade, firm a a presente declaração, na forma e sob as penas
da Lei.

_______________ de ________ de 20___.

Assinatura do R epresentante
Identificação do Signatário
C arimbo da empresa
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AN EXO V
D ECLARAÇÃO DE EN QUAD RAMEN TO N O R EGIME JUR ÍDIC O D E MICR OEMPRESA OU D E EMPR ESA DE PEQUN O
POR TE – LEI C OMPLEMEN TAR FED ERAL 123/2006

Eu,
__________(nom e
completo),
RG
_________,
representante
credenciado
da
______________(denom inação da pessoa jurídica), CN PJ _____________, D EC LARO, sob as penas da lei, que a em presa
está inserida no regim e jurídico das Microem presas ou das Empresas de Pequeno Porte, tendo, portanto, direito aos
benef ícios da Lei C omplem entar Federal 123/2006.
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