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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados que  MUNICÍPIO DE 
BOFETE/SP, por meio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 3.437/2020, sediado 
na Rua Nove de Julho, nº 290, Centro, Bofete, Estado de São Paulo, realizará licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR 
PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/2002, da Lei Complementar n° 
123/2006 e aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital e anexos. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 08h00 do dia 24/08/2020 às 08h30 do dia 
02/09/2020. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: As 09h00 do dia 02/09/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: As 09h00 do dia 02/09/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br “Acesso Identificado” 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS 
 

ENDEREÇO: Rua Nove de Julho, nº 290, Centro, Bofete, Estado de São Paulo. 
PREGOEIRA: Raquel Juliane Gomes. 
E-MAIL: compras2@bofete.sp.gov.br e/ou licitacao@bofete.sp.gov.br  
TELEFONE: (14) 3883-9300 e/ou (14) 3883-9309 
 
As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo Setor de 
Licitação do Departamento de Administração, situado na Rua Nove de Julho, nº 290, 
Centro, Bofete/SP. Comunicações pelo telefone (14) 3883-9309, Internet através do site 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, ou diretamente em 
www.bofete.sp.gov.br. Comunicações através de correspondência: endereçar à 
Prefeitura, “ATENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO”, situada no endereço figurado 
preambularmente. 
 

1. OBJETO 
 
1.1 - Registro de preços para aquisição futura e parcelada de pneus, protetor de pneu e 
câmaras de ar para a frota do Município de Bofete/SP, de acordo com as especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 
 

2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 

2.1 - Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à 
interpretação dos termos deste Edital poderão solicitar os esclarecimentos, providências 
ou impugnar o ato convocatório do pregão, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 
para abertura das propostas pelos e-mail: compras2@bofete.sp.gov.br e/ou 
licitacao@bofete.sp.gov.br. 
 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
mailto:compras2@bofete.sp.gov.br
mailto:compras2@bofete.sp.gov.br
mailto:licitacao@bofete.sp.gov.br
mailto:licitacao@bofete.sp.gov.br
http://www.bll.org.br/
http://www.bofete.sp.gov.br/
mailto:compras2@bofete.sp.gov.br
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2.2 - Em caso de impugnação ao ato convocatório, o Prefeito Municipal decidirá sobre a 
petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
2.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do Pregão. 
 
2.4 - Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou 
subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo licitante. 
 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
3.1 - As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 
www.bll.org.br na opção “licitações – cadastro de proposta”, desde a divulgação da 
íntegra do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previsto no 
preâmbulo para abertura da sessão pública, devendo o licitante, para formulá-las, 
assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação 
constantes no Edital. 
 
3.2 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, 
conforme disposto na folha de rosto. 
 
3.3 - A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 
eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 
utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa 
não credenciada como sua representante. 
 
3.4 - Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
pregão eletrônico. 
 
3.5 - O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 
 
3.6 – O licitante deverá constar em sua proposta, a marca dos produtos ofertados, sob 
pena de desclassificação. 
 

4. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
4.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
 
5.2 - Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

5.3.1 - Sejam declaradas inidôneas para contratar com o Administração Pública 
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; estejam suspensas 
temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o 

http://www.bll.org.br/
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Município de Bofete, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e art. 
7º, da Lei nº 10.520/02 e impedidas de participar em licitações, nos termos do 
art. 10, da Lei nº 9.605/98, observado em todo caso, o verbete de súmula nº 51, 
do TCE/SP. 
 
5.3.2 - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
5.3.3 - Tenha(m) como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera 
governamental da Administração Municipal; 
 
5.3.4 - Estejam sob falência, dissolução ou liquidação. 

 
5.3 – Serão desclassificados os proponentes que não atenderem às exigências do 
certame quanto à apresentação de sua proposta comercial e inabilitados quando não 
atenderem aos documentos de habilitação. 
 
5.4 – FICA DETERMINADO PARA FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE EMPRESAS 
ENQUADRADAS COMO ME OU EPP OS ITENS: 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 
21, 22, 23, 24 E 25. 
 

6. DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 - As licitantes deverão enviar os documentos de habilitação, em original, cópia 
autenticada por cartório ou por servidor público e por publicação oficial, todos dentro de 
seu prazo de validade ou aquele que não possuem prazo de validade deverão ter sido 
expedidos no máximo com antecedência de 90 (noventa) dias da abertura da seção 
pública, devendo ser entregues no Setor de Licitação do Departamento Municipal de 
Administração, situada à Rua Nove de Julho, nº 390, Centro, Bofete/SP, CEP 18.590-000, 
sob pena de inabilitação da empresa, e da aplicação das penalidades previstas neste 
Edital, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do encerramento da etapa 
de lances, independente de comunicação da Pregoeira. Não serão aceitos documentos, 
declarações e propostas emitidas após data de abertura do certame, salvo o disposto no 
Art. 43 da Lei Complementar nº 147/2014. 
 
DOCUMENTAÇÃO: 
 

6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual – Constituição e última alteração 
quando houver; 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última 
alteração, no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, além do 
estatuto e alterações subsequentes, a licitante deverá apresentar a documentação 
relativa à eleição de seus administradores.  
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
Diretoria em exercício; 
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida 
pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 
 

6.1.2 REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
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b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e o INSS (conforme Portaria 
PGFN/RFB Nº 1751, 02/10/2014); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT - 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (conforme Lei Federal nº 12440/2011, que 
veio dar nova redação aos artigos 27, inciso IV e 29, inciso V da Lei Federal nº 8666/93). 
 

6.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou de recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. Nos casos de recuperação judicial, a licitante 
poderá participar do certame, desde que apresente o Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 
todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos nesse edital. 
 

6.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

6.1.4.1. Comprovação de Capacidade Técnica, através da apresentação de, no mínimo, 
01 Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a Execução pela licitante de objeto compatível em características 
e quantidades 

I - O Atestado de Capacidade Técnica apresentado deve conter as seguintes 
informações básicas: Nome do Contratado, do Contratante, identificação do tipo 
ou natureza do serviço, localização, descrição sucinta dos serviços executados, 
quantidades e nº. Contrato. 
II - Os produtos deverão ser originais de fábrica, primeira linha, usados em linha 
de produção de montadoras nacionais de veículos e implementos, não sendo 
aceitos pneus de segunda linha ou remolde. 

 
6.1.5 OUTROS DOCUMENTOS 

a) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo do Anexo II; 
b) Declaração de enquadramento – ME ou EPP, conforme modelo do Anexo III; 
c) Declaração de que não emprega menor, conforme modelo do Anexo IV; 
d) Anexo V – Termo de Ciência e de Notificação; 
e) Anexo VI – Cadastro do Responsável, para fins de instruir o processo junto ao TCE-

SP; 
f) Registro da Proposta (gerada pelo sistema) devidamente assinada e rubricada em 

todas as páginas; 
g) Instrumento de Procuração no caso de a licitante ser representada por outro que não 

o proprietário ou um dos sócios (no caso de procuração, a declaração de inexistência 
de fatos impeditivos, conforme modelo do anexo II deverá ter firma reconhecida e 
cópia do instrumento dever constar junto no upload do mesmo). 

 
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo III para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar 
no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate Art. 44 e 45 da 
LC 147/2014. 
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7. DA SESSÃO PÚBLICA 
  
7.1 - Para obter acesso ao sistema de pregão eletrônico deverá:  

 
7.1.1 - Dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, bastando 
conectar-se ao site Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
 
7.1.2 - Ter a sua chave e senha, pessoal e intransferível, para poder acessar 
qualquer pregão eletrônico.  
 
7.1.3 - Responder exclusivamente pelo sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
à Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrente de mau uso, ainda 
que por terceiros.  
 
7.1.4 - Responder legalmente por seu credenciamento e de seu representante 
legal, junto ao sistema eletrônico, bem como quanto aos atos praticados e sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
7.1.5 - Digitar senha credenciada e encaminhar a proposta de preços, na data e 
horário limite estabelecidos. 
 
7.1.6 - Reconhecer que ao encaminhar sua proposta está de acordo e atende às 
exigências de habilitação previstas no edital.  
 
7.1.7 - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 

7.2 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 
7.3 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão; 
 
7.4 - No dia e horário previsto neste Edital, a Pregoeira dará início à sessão pública do 
pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo 
sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 
 
7.5 - A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
7.6 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 
esclarecida pelo número (41) 3149-7300, e-mail: contato@bll.org.br ou através de uma 
corretora de mercadorias associada. 
 
7.7 - Para efetuar seus lances as licitantes deverão estar conectadas ao sistema, para 
dar início à etapa competitiva. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente 
informada do seu recebimento ficando registrado o horário e valor.  

mailto:contato@bll.org.br
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7.8 - Somente serão aceitos lances de valores inferiores ao valor do último lance 
registrado no sistema.  
 
7.9 - Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
  
7.10 - As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. 
As demais licitantes não saberão quem é o autor do lance.  
 
7.11 - Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com a Pregoeira o 
sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando 
a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos. 

 
7.11.1 - Se a desconexão persistir por tempo superior a cinco minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, 
através de mensagem eletrônica, e-mail, divulgando data e hora da reabertura da 
sessão.  
 

7.12 - O fechamento da etapa de lances ocorrerá mediante aviso emitido pelo sistema 
que dará início ao período aleatório de tempo de até 30 (trinta) minutos. A sessão será 
automaticamente encerrada.  

 
7.12.1 - A Pregoeira poderá encerrar facultativamente a sessão, mediante aviso 
de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta 
minutos.  
 
7.12.2 - Antes de anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar pelo 
sistema, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de 
menor preço, para que seja obtido preço ainda melhor, quando decidirá pela sua 
aceitação. 

 
7.13 - Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a 
licitante de menor preço será imediatamente informada, da decisão da Pregoeira de 
aceitar o lance de menor valor.  
 
7.14 - As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas verificadas 
pela Pregoeira, para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da 
contratação.  
 
7.15 - Após o encerramento da etapa de lances, serão abertos os documentos enviados 
digitalmente, da licitante classificada em primeiro lugar, sem prejuízo da obrigação 
constante do subitem abaixo, para sua imediata verificação e posterior declaração da 
licitante vencedora, a qual dar-se-á, preferencialmente, no mesmo dia da data de 
realização do pregão eletrônico. Neste momento caso algum documento não tenha link 
para fazer o upload no momento do cadastramento das propostas, a licitante vencedora 
deverá encaminha-los via e-mail (licitacao@bofete.sp.gov.br e 
compras2@bofete.sp.gov.br)  
 
7.16 - Os documentos originais ou fotocópias autenticadas deverão ser entregues no 
Setor de Licitação do Departamento Municipal de Administração, situada à Rua Nove de 
Julho, nº 290, Centro, Bofete/SP, CEP 18.590-000, sob pena de inabilitação da empresa, 
e da aplicação das penalidades previstas neste Edital, no prazo de até 05 (cinco) dias 

mailto:licitacao@bofete.sp.gov.br
mailto:compras2@bofete.sp.gov.br
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úteis a contar da data do encerramento da etapa de lances, independente de 
comunicação da Pregoeira.  
 
7.17 - Caso a licitante opte por enviar os documentos via postal, o deverá fazer com 
Aviso de Recebimento (AR), aos cuidados da Pregoeira, e fica a Prefeitura Municipal de 
Bofete isenta do não recebimento da documentação dentro do prazo, sob a pena que se 
refere o item 7.16. 
 
7.18 - A Pregoeira poderá solicitar na mesma sessão pública do Pregão a documentação 
da empresa classificada em segundo e terceiro lugar, e assim sucessivamente, para 
garantir a aquisição do objeto dentro das exigências do Edital. As empresas convocadas 
que não apresentarem a documentação estarão sujeitas às penalidades previstas neste 
Edital. 
 
7.19 - No pressuposto de que todas as participantes estejam obrigatoriamente 
habilitadas para a disputa do certame, a Pregoeira poderá, a seu critério, dispensar a 
apresentação da documentação através de fax, solicitando o envio da documentação que 
integrará, definitivamente, o processo (cópias autenticadas), ao licitante vencedor do 
lote. 
 
7.20 - Será inabilitada a empresa que descumprir o prazo estabelecido para 
apresentação da documentação habilitatórias, sendo facultado a Pregoeira convocar a(s) 
empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação. 
 
7.21 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar com a participante 
para que seja obtido preço melhor. 
 
7.22 - A Pregoeira, observando-se o motivo do desatendimento das exigências 
habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital. 
 
7.23 - Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço unitário. 
 
7.24 - O resultado deste certame, compreendendo a sua homologação, será comunicado 
às licitantes mediante publicação no Sitio Oficial do Município (www.bofete.sp.gov.br). 

 
8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
8.1 - O valor máximo estimado para os itens é o constante do Anexo I – Termo de 
Referência. 
 
8.2 - Esta licitação é do tipo menor preço e a classificação se dará pela ordem crescente 
dos preços propostos. 
 
8.3 - Se a proposta ou lance de menor valor estiverem em desacordo, a Pregoeira 
examinará a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Esse procedimento se repetirá 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências do 
Edital. 
 

http://www.bofete.sp.gov.br/
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8.4 - Caso, uma proposta ou um lance seja, maior que o valor de referência, este poderá 
ser desclassificado a qualquer momento pela Pregoeira. 
 
8.5 - Os atos do procedimento e as circunstâncias relevantes serão registrados em ata e 
publicados pelo sistema.  
 

9. DOS RECURSOS 
 
9.1 - Ao final da sessão de abertura das propostas ou da etapa de lances, a licitante que 
desejar recorrer contra decisões da pregoeira poderá fazê-lo, no prazo de 5 minutos, 
manifestando sua intenção de recorrer quando lhe será concedido prazo de até 3 (três) 
dias úteis para apresentação das razões. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 
recurso. 
 
9.3 - O encaminhamento de memorial e contrarrazões de recurso poderá ser feito 
através do endereço eletrônico na internet licitacao@bofete.sp.gov.br ou 
compras2@bofete.sp.gov.br, com posterior remessa do original ao Setor de Licitação do 
Departamento Municipal de Administração, situada na Rua Nove de Julho, nº 290, 
Centro, Bofete/SP, CEP 18.590-000, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contadas da 
data da realização do pregão.  
 
9.4 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela licitante. 
 
9.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante. 
 
9.6 - Os recursos contra decisões da pregoeira não terão efeito suspensivo. 
 
9.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de 
entregar documentação, ou apresentar documentação em desacordo com o Edital, 
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará sujeito às sanções previstas em Lei. 
 

11. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
11.1 - Os pneus e câmaras de ar deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis a contar do recebimento ou retirad a da Nota de Empenho. 
 
11.2 - Fica definida a Nota de Empenho como ordem de fornecimento, que será enviada 
via e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia 
útil. Caso a empresa não possua e-mail, a Nota de Empenho deverá ser retirada no Setor 

mailto:licitacao@bofete.sp.gov.br
mailto:compras2@bofete.sp.gov.br
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de Licitações, situada no Paço Municipal (Rua Nove de Julho, 290, Centro, Bofete/SP), no 
prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da convocação. 
 
11.3 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da ordem de compra 
poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa 
adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
Administração. 
 
11.4 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da nota de empenho no 
prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da 
contratação, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 
 
11.5 - A entrega dos pneus e câmaras de ar deverão ser feitas na Garagem Municipal, 
sito a Rua Josué de Arruda, 157, Vila Nova, Município de Bofete, no horário das 
08h00 às 10h30 e das 13h00 às 16h30, acompanhada das notas fiscais 
correspondentes. 

 
11.5.1 Não serão recebidas mercadorias fora do prazo estipulado no item 
supracitado. 

 
11.6 - A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade dos objetos 
entregues, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não 
atendimento ao solicitado. 
 
11.7 - É facultado a Prefeitura Municipal de Bofete, quando o convocado não receber, 
atestar seu recebimento ou não aceitar a Nota de Empenho no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. 
 

12. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
12.1 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal nº. 
10.520/02, bem como aos artigos. 86 e 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
12.2 – Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Bofete, pelos 
prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição: 
 

a) Não retirar ou deixar de comprovar que recebeu a nota de empenho 
sem motivo justo e aceito ou deixar de manter a proposta ou lance no 
prazo de validade: Impedimento de contratar com a Administração por 
02 (dois) anos; 

b) Deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: 
impedimento de contratar com a Administração por 03 (três) anos; 

c) Apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal: impedimento de contratar com a Administração por 05 
(cinco) anos. 
 

12.3 – A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 
incidência das demais cominações legais contempladas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho 
de 1993, especialmente: 
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a) Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratação, 

por dia de atraso, caso a entrega dos objetos não ocorra dentro dos 15 
(quinze) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, 
ressalvada a solicitação de prorrogação de prazo feita formalmente; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação caso 
a entrega dos objetos ocorra num prazo maior que 30 (trinta) dias 
corridos do recebimento da nota de empenho, neste caso, será 
considerado como inexecução parcial; 

c) Anulação total do contrato e multa de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor total da contratação caso não haja fornecimento dos objetos 
após 45 (quarenta e cinco) dias diretos do recebimento da nota de 
empenho, neste caso, será considerada como inexecução total. 
 

12.4 - Independente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponente ficará 
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes 
de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços 
verificada em nova contratação, na hipótese da proponente classificada não aceitar a 
contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
 
12.5 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no órgão da imprensa oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constatando o fundamento legal da 
punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 
12.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
ampla defesa e o contraditório do interessado, nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
12.7 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada, tratando-se de penalidade 
que implique no impedimento de licitar e contratar com a prefeitura, ou de declaração de 
inidoneidade. 
 
12.8 - As multas mencionadas nas alíneas anteriores serão descontadas dos pagamentos 
a que a contratada tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou 
ainda, judicialmente, quando for o caso. 
 
12.9 - Caso a contratada não possua crédito junto à Prefeitura Municipal de Bofete, será 
regularmente intimada a efetuar o pagamento mediante Guia de Recolhimento. 
 
12.10 - O não atendimento do subitem anterior implicará na inscrição do débito em 
Dívida Ativa do Município. 
 

13. DA ENTREGA 
 
13.1 - Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada para 
retirar a nota de empenho, devendo promover a entrega conforme estabelecido no item 
11 do presente Edital, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no item 12, deste Edital. 
 
13.2 - Os objeto serão recebidos e aceitos após sumária inspeção pelos órgãos técnicos 
da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao 
que foi licitado e às condições de recebimento e aceitação dos objetos, e deverão ser 
substituídos pelo(s) fornecedor(es), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem 
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ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de 
acordo com a legislação vigente. 
 

14. PRAZO DE VALIDADE 
 
14.1 - Os pneus e câmaras de ar deverão ter Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos 
de fabricação contados da entrega. 
 
14.2 – Esta licitação terá validade até 01 (um) ano a partir da homologação. Após esta 
data, caso haja saldo a entregar, o mesmo deverá ser desconsiderado e o empenho será 
cancelado. 
 

15. PAGAMENTO 
 
15.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, conforme entrega do 
objeto, com o valor correspondente às quantidades fornecidas de acordo com empenho 
previamente emitido, com a apresentação da Nota Fiscal com anuência da pessoa 
responsável pelo recebimento dos produtos. 
 
15.2 - Vencido o prazo estabelecido acima e não efetuado o pagamento, os valores serão 
corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 
tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea "c", e 55, inciso 
III, da Lei Federal nº' 8.666, de 1993, com suas alterações posteriores, ficando 
suspensos por 01 (um) ano quaisquer reajustes de preços. 
 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
16.1- As aquisições efetuadas por correrão por conta da dotação orçamentária indicada 
abaixo: 
 

02.00.00 - Poder Executivo – 02.01.00.00 – Gabinete do Prefeito e Dependências - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos  – 04.1220002.2003 – 
Manutenção do Gabinete do Prefeito (ficha 13) 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.05.00.00 – Departamento de Assistência Social - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 08.2440007.2014 – 
Manutenção da Assistência Social (ficha 69) 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.10.00.00 – Fundo Municipal de Educação - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 12.3610013.2031 – 
Transporte Escolar/RP (ficha 134). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.10.00.00 – Fundo Municipal de Educação - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 12.3610013.2032 – 
Transporte Escolar/Aux./Subv. (ficha 136). 
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02.00.00 - Poder Executivo – 02.11.00.00 – FUNDEB - 3.0.00.00.00 - Despesas 
Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 3.3.90.00.00 - Aplicações 
Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 3.3.90.30.39 – Material para 
manutenção de veículos – 12.3610016.2035 – Manutenção do FUNDEB (ficha 149). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.14.00.00 – Fundo Municipal de Apoio ao Esporte e 
Lazer - 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas 
correntes - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo 
- 3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 27.8120019.2039 – 
Manutenção do Esporte e Lazer (ficha 169). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.16.00.00 – Fundo Municipal de Saúde - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 10.3020028.2041 – 
Manutenção do Ambulatorial (ficha 183). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.17.00.00 – Departamento de Obras, Serviços 
Urbanos e Rurais - 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras 
despesas correntes - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de 
consumo - 3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 
15.4520023.2045 – Manutenção dos Serviços Urbanos (ficha 199). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.17.00.00 – Departamento de Obras, Serviços 
Urbanos e Rurais - 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras 
despesas correntes - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de 
consumo - 3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 
20.6060024.2046 – Manutenção dos Serviços Rurais (ficha 206). 

 
17. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 
17.1 Não será necessária a apresentação de amostras. 
 

18. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
18.1 – É vedado o aumento das quantidades previstas originalmente na Ata de Registro 
de Preços. 
 

19. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
19.1 - Durante a vigência da ATA de REGISTRO DE PREÇOS, os preços registrados serão 
fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência 
de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado. 
 

19.1.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar 
conveniente, poderá optar por cancelar a ATA e iniciar outro processo licitatório. 

 
19.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 
do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Bofete/SP para 
alteração, por aditamento, do preço da ATA. 
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20. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE 
 
20.1 - O Proponente terá o seu REGISTRO DE PREÇOS cancelado na ATA, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 A presente licitação poderá ser revogada, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município 
de Bofete poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura. 
 
21.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, o cancelamento do empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
21.3 É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
 
21.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
 
21.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 
 
21.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no sítio oficial do Município de Bofete. 
 
21.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira. 
 
21.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital. 
 
21.10 Não cabe à Bolsa de licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade 
pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à 
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à 
quitação financeira da negociação realizada. 
 
21.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o da Comarca de Porangaba, Estado de São Paulo, considerado aquele a 
que está vinculado a Pregoeira. 
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21.12 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 07h30 
às 11h00 e das 12h30 às 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura 
Municipal de Bofete, Estado de São Paulo, à Rua Nove de Julho, 290, Centro, para 
melhores esclarecimentos. 
 
21.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 
 
21.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 
 
21.15 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da 
legislação pertinente. 
 
21.16 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
a) Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO; 
b) Anexo II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS; 
c) Anexo III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP; 
d) Anexo IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
e) Anexo V – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
f) Anexo VI – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO; 
g) Anexo VII – COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL. 
 

Bofete, 19 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

Osvaldo Ângelo Alves 
Prefeito do Município de Bofete 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO Nº 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 

 
1 - OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de pneus, protetor de 
pneu e câmaras de ar para a frota do Município de Bofete/SP. 
 

ITE
M 

QUAN
T. 

UNI
D. DESCRIÇÃO VEÍCULO MARCA  MÉDIA  TOTAL 

1 48 UNI. 

PNEU 175/70 R13. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

GOL, UNO MILLE   R$ 207,97 R$ 9.982,40 

2 48 UNI. 

PNEU 175/70 R14. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

VOYAGE, 
SAVEIRO, 

FIESTA, UP. 
  R$ 262,93 R$ 

12.620,80 

3 48 UNI. 

PNEU 185 R14C 8 LONAS. Com 
selo do INMETRO. Produto NOVO, 
não podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

KOMBI   R$ 366,63 R$ 
17.598,40 

4 32 UNI. 

PNEU 205/70 R15C. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

VAN   R$ 571,97 R$ 
18.303,04 

5 96 UNI. 

PNEU 275/80 R22.5 16 LONAS 
LISO. Com selo do INMETRO. 
Produto NOVO, não podendo ser 
remoldado e nem recondicionado. 

ÔNIBUS, 
CAMINHÃO   R$ 

1.584,24 
R$ 

152.086,72 

6 48 UNI. 

PNEU 215/75 R17.5 LISO. Com 
selo do INMETRO. Produto NOVO, 
não podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

MICRO-ÔNIBUS   R$ 838,84 R$ 
40.264,16 

7 48 UNI. 

PNEU 215/75 R17.5 MISTO. Com 
selo do INMETRO. Produto NOVO, 
não podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

MICRO-ÔNIBUS   R$ 
1.144,19 

R$ 
54.921,12 

8 16 UNI. 

PNEU 295/80 R22,5 LISO. Com 
selo do INMETRO. Produto NOVO, 
não podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

ÔNIBUS   R$ 
1.730,00 

R$ 
27.680,00 

9 8 UNI. 

PNEU 195/65 R15. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

SPIN   R$ 364,97 R$ 2.919,73 

10 12 UNI. 

PNEU 185 R14C 102/100R. Com 
selo do INMETRO. Produto NOVO, 
não podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

KOMBI   R$ 366,63 R$ 4.399,60 

11 8 UNI. 

PNEU 205/70 R15. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

VAN   R$ 559,97 R$ 4.479,73 

12 16 UNI. 

PNEU 205/70 R16. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

VAN   R$ 696,06 R$ 
11.136,88 

13 16 UNI. 

PNEU 215/75 R17.5. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

MICRO-ÔNIBUS   R$ 935,97 R$ 
14.975,52 



 

16 

14 36 UNI. 

PNEU 275/80 R22,5 16 LONAS 
BORRACHUDO. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

CAMINHÃO   R$ 
1.834,33 

R$ 
66.036,00 

15 8 UNI. 

PNEU 1000X20 RADIAL. Com selo 
do INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

CAMINHÃO   R$ 
1.656,28 

R$ 
13.250,24 

16 6 UNI. 

PNEU 1000X20 RADIAL 16 
LONAS LISO. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

CAMINHÃO   R$ 
1.538,73 R$ 9.232,38 

17 16 UNI. 

PNEU 1000X20 RADIAL 16 
LONAS BORRACHUDO. Com selo 
do INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

CAMINHÃO   R$ 
2.034,06 

R$ 
32.545,01 

18 4 UNI. 

PNEU 215/80 R16. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

HILUX   R$ 522,96 R$ 2.091,82 

19 8 UNI. 

PNEU 17.5/25 12 LONAS. Com 
selo do INMETRO. Produto NOVO, 
não podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

CARREGADEIRA   R$ 
3.438,89 

R$ 
27.511,15 

20 12 UNI. 

PNEU 1400/24 10 LONAS. Com 
selo do INMETRO. Produto NOVO, 
não podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

MOTONIVELADO
RA   R$ 

2.506,97 
R$ 

30.083,60 

21 4 UNI. 

PNEU 12.5/80 R18 10 LONAS. 
Com selo do INMETRO. Produto 
NOVO, não podendo ser remoldado 
e nem recondicionado. 

RETROESCAVAD
EIRA   R$ 

1.609,01 R$ 6.436,04 

22 8 UNI. 

PNEU 185/65 R15. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

HONDA CITY   R$ 365,97 R$ 2.927,73 

23 8 UNI. 

PNEU 265/65 R17. Com selo do 
INMETRO. Produto NOVO, não 
podendo ser remoldado e nem 
recondicionado. 

HILUX   R$ 738,30 R$ 5.906,40 

24 24 UNI. CÂMARA DE AR PARA PNEU 
1000X20. CAMINHÃO   R$ 114,00 R$ 2.736,00 

25 24 UNI. PROTETOR DE PNEU 1000X20. CAMINHÃO   R$ 54,67 R$ 1.312,00 

TOTAL 
R$ 

571.436,48 

 
2 - A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO MÁXIMO DE 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DA DECLARAÇÃO DE VENCEDORA DA 
LICITAÇÃO, OS DOCUMENTOS ELENCADOS ABAIXO:  

a) Declaração de garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação comprovada por 
laudo técnico do fabricante; 

b) Certificado de aprovação conforme ISO/TS16949 e/ou IATF 16949:2016; 
c) Declaração de que os produtos mencionados no Anexo I – Termo de Referência, 

contém Laudos Técnicos e ensaio comprovando a qualidade do produto; 
d) Declaração que os produtos mencionados no Anexo I – Termo de Referência são 

novos, originais de fábrica, livres de quaisquer processos de recondicionamento 
ou remoldagem e deverão possuir certificação de qualidade do INMETRO e ABNT; 

e) Declaração expressa que fornecerá os produtos com prazo de fabricação do 
produto igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

PROCESSO Nº 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº 

_________________________________________________, sediada (Endereço 
Completo). 
 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
 
OBS. ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA PROPONENTE E CARIMBADA COM O NÚMERO DO CNPJ. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP 
 
 

PROCESSO Nº 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 

 
 
 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese de o licitante ser ME ou EPP) 

 
 
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro 

(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 
modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do 
disposto na LC 123/2006 e 147/2014. 
 
 

__________________________________ 
Local e data 

 
 
 

__________________________________________ 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

PROCESSO Nº 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 

 
(Nome da Empresa),CNPJ/MF Nº 

_________________________________________________, sediada (Endereço 
Completo). 
 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o 
inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
OBS. 1:  ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA PROPONENTE E CARIMBADA COM O NÚMERO DO CNPJ. 
 
OBS. 2: SE A EMPRESA LICITANTE POSSUIR MENORES DE 14 ANOS APRENDIZES 
DEVERÁ DECLARAR ESSA CONDIÇÃO. 
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ANEXO V - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2020 

 
PROCESSO Nº 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
PNEUS, PROTETOR DE PNEU E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DO MUNICÍPIO 
DE BOFETE/SP. 

 
 

  Aos ______ (____________________) dias do mês de ___________ do 
ano de _______________, autorizado pelo ato de folhas (______________) do processo 
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2020 foi expedida a presente Ata de Registro de 
Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações e Decreto Municipal nº __________, de 13 de abril de 2009 
que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento 
obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA: 
 
I – Considerando-se registrados os seguintes preços do Detentor da 
Ata:_______________________, CNPJ/MF Nº.___________________, representada 
pelo seu _______________, Sr.(a) ______________________ (qualificação), à 
saber:_________________________________. 
 
1.1 Descrição dos itens: 
 

Item 
Quantidade 
Estimada 
12 meses 

Unidade Especificação Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

12 meses 

     

 
 
 

 
 
1.1.1 Faz parte do Rol de encargos da detentora da Ata, por sua conta, todos os custos 

de transporte, descarga, etc. 
 
1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar 

de sua assinatura e término no dia __ de _____________ de _________. 
 
1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega 

de uma via da nota de empenho com que correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma 
descrita no Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2020. 

 
1.3 O prazo para entrega dos produtos será o estabelecido no Edital de Pregão 

Eletrônico nº 06/2020, inclusive nas condições lá estabelecidas. 
 
1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 10 (dez) dias úteis da 

apresentação da nota fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos 
comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo essas 
regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante. 
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1.5 Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos 
trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 

 
1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta da 

Unidade Orçamentária, a seguir discriminadas, constante da Nota de Empenho 
específica: 

 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.01.00.00 – Gabinete do Prefeito e Dependências - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos  – 04.1220002.2003 – 
Manutenção do Gabinete do Prefeito (ficha 13) 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.05.00.00 – Departamento de Assistência Social - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 08.2440007.2014 – 
Manutenção da Assistência Social (ficha 69) 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.10.00.00 – Fundo Municipal de Educação - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 12.3610013.2031 – 
Transporte Escolar/RP (ficha 134). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.10.00.00 – Fundo Municipal de Educação - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 12.3610013.2032 – 
Transporte Escolar/Aux./Subv. (ficha 136). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.11.00.00 – FUNDEB - 3.0.00.00.00 - Despesas 
Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 3.3.90.00.00 - Aplicações 
Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 3.3.90.30.39 – Material para 
manutenção de veículos – 12.3610016.2035 – Manutenção do FUNDEB (ficha 149). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.14.00.00 – Fundo Municipal de Apoio ao Esporte e 
Lazer - 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas 
correntes - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo 
- 3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 27.8120019.2039 – 
Manutenção do Esporte e Lazer (ficha 169). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.16.00.00 – Fundo Municipal de Saúde - 
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes - 
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de consumo - 
3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 10.3020028.2041 – 
Manutenção do Ambulatorial (ficha 183). 
 
02.00.00 - Poder Executivo – 02.17.00.00 – Departamento de Obras, Serviços 
Urbanos e Rurais - 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras 
despesas correntes - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de 
consumo - 3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 
15.4520023.2045 – Manutenção dos Serviços Urbanos (ficha 199). 
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02.00.00 - Poder Executivo – 02.17.00.00 – Departamento de Obras, Serviços 
Urbanos e Rurais - 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 - Outras 
despesas correntes - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - 3.3.90.30.00 – Material de 
consumo - 3.3.90.30.39 – Material para manutenção de veículos – 
20.6060024.2046 – Manutenção dos Serviços Rurais (ficha 206). 

 
1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 

contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, assegurada, nessa hipótese, a preferência do beneficiário do registro em 
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal 
nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 
1.8 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às sanções 

previstas no item 32 do Edital do Pregão Eletrônico nº __/2020, que desta Ata faz 
parte integrante. 

 
1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 

Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões 
orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

 
1.10 O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº __/2020. 

 
1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se todos os seus 

dispositivos, o Edital do Pregão Eletrônico nº __/2020, a Nota de Empenho com os 
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as 
presentes disposições. 

 
1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, 

serão dirimidas no Foro da Comarca de Porangaba/SP, esgotadas as vias 
administrativas. 

 
1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai 

assinada pelo Senhor Osvaldo Ângelo Alves, Prefeito Municipal de Bofete, e pelo 
Senhor ____________________ qualificado preambularmente, representando a 
detentora e testemunhas. 

 
 
 

Osvaldo Ângelo Alves 
Prefeito do Município de Bofete 

 
 

 
 

................................................ 
Detentor da Ata 

 
 
 
Testemunhas: 
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ANEXO VI - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE. 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): __/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
PNEUS, PROTETOR DE PNEU E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DO MUNICÍPIO 
DE BOFETE/SP. 
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 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 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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ANEXO VII - AVISO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
PROCESSO Nº 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
PNEUS, PROTETOR DE PNEU E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DO MUNICÍPIO 
DE BOFETE/SP. 
Empresa: 
Endereço: 
Cidade: Estado: 
CNPJ: I.E. 
Telefone: Fax: 
E-mail: 
Pessoa responsável: 
 
 

ATENÇÃO 
 

É responsabilidade da empresa o recebimento do edital junto a Pregoeira. A não 
comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não 
será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitação. O 
recebimento deverá ser imediato junto à retirada do Edital e seus anexos. 
 
 
Para: Setor de Licitações. A/C Srta. Pregoeira 
Fone/Fax: (14) 3883-9309 e-mail: compras2@bofete.sp.gov.br e/ou 
licitacao@bofete.sp.gov.br 
 
 

 
MENSAGEM 

Comunico ao Senhorita Pregoeira, o recebimento do edital do 
Pregão Eletrônico nº 06/2020. 

 
 
 
 
 
 
 

..................................................................................... 
Assinatura do responsável 

mailto:compras2@bofete.sp.gov.br
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