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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 – REGISTRO DE PREÇO 
 

COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
“Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – 
operação tapa buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com 
fornecimento de até 300 (trezentas) toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante 
incluído. ” 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  339/2020 
TIPO:          MENOR PREÇO  
DATA DA REALIZAÇÃO:   26/03/2020  
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO:  08h30min 
 
 
LOCAL:  
SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, SITO A AVENIDA JOÃO GIRARDELLI, 
500. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, devidamente designado nos autos do presente 
processo administrativo. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de 
processamento logo após o credenciamento dos interessados 
 
ESCLARECIMENTOS:  
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da internet www.montealegredosul.sp.gov.br e encaminhados a 
todos licitantes que retirarem o edital 
     
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, excelentíssimo Sr. Edson Rodrigo de Oliveira Cunha,  através do 
Departamento de Administração e Governo torna público que fará realizar na data e endereço supra citado, procedimento 
licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS), nos termos deste instrumento, de acordo com o 
que preconiza a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal n. 8666/93, Lei complementar 123/2006, lei complementar 147/2014 e demais atualizações. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório 
 
  
As propostas dos interessados serão recebidas no dia 26/03/2020, às 08h30min, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, designados 
pela portaria 500 de 20 de fevereiro de 2020, podendo ser entregues previamente no Departamento de Administração e Governo 
do Município de Monte Alegre do Sul, nos seguintes horários: das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos 
sobre o pregão, requerer providências ou formular impugnação contra cláusulas ou condições deste edital, sempre por escrito, 
devendo ser protocoladas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 
horas. 
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 As respostas do pregoeiro às dúvidas e questionamentos suscitados serão dadas por escrito e, no caso de alteração do edital, 

serão comunicadas aos demais interessados e devidamente publicadas no órgão oficial, podendo ser reaberto o prazo para 
apresentação das propostas se implicarem alteração de condição básica da licitação. 
 
Caso não haja solicitação pelas empresas interessadas de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos 
fornecidos, são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 
 
O Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) e respectivos anexos, poderão ser examinados na 
Seção de Licitações – Comissão Municipal de Licitações, situada no endereço e horário constante do preâmbulo, podendo ser 
adquirido gratuitamente através do site www.montealegre dosul.sp.gov.br.  
 
Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I    - MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
ANEXO II   - DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 
ANEXO III   - CREDENCIAMENTO 
ANEXO IV   - HABILITAÇÃO PRÉVIA 
ANEXO V   - TERMO DE COMPROMETIMENTO – LEI 123/06 
ANEXO VI   - DECLARAÇÃO – ART. 7°, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ANEXO VII    - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ANEXO VIII   - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
ANEXO IX   - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
ANEXO X   - RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS 
 
1. DO OBJETO: 
“Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa buracos em diversas ruas do 
Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante 
incluído. ” 
 
2. RECURSOS ORCAMENTÁRIOS: 
As despesas decorrentes da presente licitação serão atendidas por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
          Conta................. =    406        Desdobramento da Despesa                Despesa Principal:   397                    
          Órgão................. =  02           Poder Executivo                                                                     
          Unidade Orçamentária.. =  02.07        DEPARTAMENTO DE OBRAS                                                               
          Unidade Executora..... =  02.07.01     Departamento de Obras                                                               
          Funcional............. =  154520010    Urbanismo                                                                           
          Projeto/Atividade..... =  2016000      Manutenção do Departamento de Obras                                                 
          Natureza da Despesa... =  3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                   
          Fonte de Recursos..... =  1            TESOURO                                                                             
          Código de Aplicação... =  110.0000     GERAL        
 
          Conta................. =    445        Desdobramento da Despesa                Despesa Principal:   437                    
          Órgão................. =  02           Poder Executivo                                                                     
          Unidade Orçamentária.. =  02.07        DEPARTAMENTO DE OBRAS                                                               
          Unidade Executora..... =  02.07.01     Departamento de Obras                                                               
          Funcional............. =  154520010    Urbanismo                                                                           
          Projeto/Atividade..... =  2071000      ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP                                                             
          Natureza da Despesa... =  3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                   
          Fonte de Recursos..... =  1            TESOURO                                                                             
          Código de Aplicação... =  110.0000     GERAL         
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Estimativa orçamentária: R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais).                                                          
                                                               
3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no BRASIL, 
pertencentes ao ramo do objeto licitado;  
 

3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
 

a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Monte Alegre do Sul/SP. 
 

b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 
 

c) Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado 
na Administração Pública do Município de Monte Alegre do Sul/SP. 
 

d) Estejam constituídas sob a forma de consórcio. 
 

e) Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
 

3.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação. 
 

3.4. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital. 
 

3.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do 
resultado do procedimento licitatório. 
 

3.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 
 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

4.1. Os documentos exigidos para as licitantes, poderão ser apresentados em original, colocados dentro do envelope ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou ainda por 
publicação em órgão da Imprensa Oficial. Podendo em caso de autenticação por servidor, a mesma ser realizada antes 
da sessão de abertura do Pregão, desde que apresentados os originais para conferência. Os documentos retirados via 
INTERNET podem ser apresentados em xerox sem a devida autenticação, podendo a comissão, caso veja 
necessidade, verificar sua autenticidade; 

 
4.2. Todos os documentos expedidos pelas licitantes, deverão ser datilografados ou digitados preferencialmente em papel 

timbrado, assinados por seu representante legal, com identificação do nome e cargo ocupado. 
 

4.3. Os documentos integrantes de cada um dos envelopes deverão ser reunidos em pastas, sendo os documentos de 
habilitação preferencialmente arrumados na ordem em que estão citados neste Edital, devendo todas as folhas ser 
rubricadas e numerados sequencialmente, de forma a não permitir folhas soltas, bem como não deverão apresentar 
rasuras ou entrelinhas.  

 
5. CREDENCIAMENTO: 

5.1. Os interessados deverão fazer seu credenciamento, na sessão pública de instalação do pregão, comprovando possuir 
poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certame.  

5.2. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos autenticados: 
a) Tratando-se de representante legal, o ato constitutivo, devidamente registrado – documento inicial e última 

alteração ou instrumento consolidado – bem como ato de eleição, se o caso, também devidamente registrada, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
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 b) Tratando-se de procurador ou credenciado, a procuração ou o credenciamento deverá conter poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor e desistir de recursos, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que 
comprove os poderes do mandante para a outorga.  

c) Em se tratando de licitante microempresas ou empresas de pequeno porte, assinatura de termo de 
comprometimento, pelo representante legal ou procurador com poderes específicos, de que se inclui no regime 
diferenciado disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que não se enquadra nas hipóteses previstas 
nos incisos do art. 4º da referida legislação, conforme minuta constante do Anexo V deste Edital.  
Sendo necessário para comprovação, a juntada de comprovante de que se enquadra como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte. 

  
OBS: A NÃO apresentação da declaração de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE indica 
que a licitante optou por NÃO utilizar os benefícios da Lei Complementar 123/2006. 
 

 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA HABILITAÇÃO: 

6.1. ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1.1. A proposta deverá ser entregue em envelope separado, não transparente, lacrado e rubricado no fecho, com o 

seguinte endereçamento: 
 

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020. 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITANTE: (NOME DA EMPRESA) 

 
6.1.1.1. As propostas deverão abranger a totalidade do preço do item cotado, de acordo com o modelo ANEXO 

IX. 
6.1.1.2. A licitante participante não é obrigada a apresentar a proposta comercial no modelo sugerido. 

 
6.1.2. A proposta de preços compreenderá: 
a) A descrição detalhada do(s) item(ns) ofertado(s), com marca, quantidade, etc., de acordo com a descrição 

constante do ANEXO I;  
b) Preço individualizado para cada item a que esteja concorrendo, especificando o valor unitário, bem como o valor 

total do item, em algarismo e total geral em algarismo e por extenso, expresso em moeda nacional; 
c) A validade da proposta, que deverá ser, no mínimo, de 60 (sessenta) dias; 
d) Informar o nome e qualificação (RG, CPF, cargo na empresa e endereço) do representante legal da empresa para 

assinatura do contrato, na hipótese de sagrar-se vencedora; 
e) Declaração de que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I. 
f) Declaração de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado; 
g) Declaração de que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou 

notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no 
Edital; 

h) Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.  
 

6.1.3. As empresas licitantes deverão apresentar no ENVELOPE Nº 1 a proposta de preços em 01 (uma) via 
digitada com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, ou 
impressa por processo eletrônico, com a indicação do número desta licitação, a identificação e o endereço completo 
da proponente e a identificação do signatário e de acordo com o Anexo I deste Edital; 

 
6.1.4. Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com a execução dos 

serviços, incluindo-se taxas referentes ao contrato, impostos, frete etc., ficando esclarecido que não será 
admitido qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados; 
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6.1.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite do recebimento das propostas, considerando-se a 
condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de 
processamento das faturas; 

 
6.1.6. O preço ofertado é fixo e irreajustável; 
 
6.1.7. Os preços serão compostos de números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 
 
6.1.8. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste Edital; 
 
6.1.9. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal;  
 
6.1.10. Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, meio eletrônico ou similar; 
 
6.1.11. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de quaisquer documentos, nem 

retificação de preços ou condições; 
 
6.1.12. O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão de licitação, 

observadas as prescrições de legislação específica; 
 
6.1.13. O tipo de licitação: MENOR PREÇO. 
 

6.2. AS COTAS DISTRIBUÍDAS, CONFORME ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014: 
6.2.1. Cota Principal – Itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na 

condição de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” ou “Microempreendor Individual - 
MEI” e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 

 
6.2.2. Cota Reservada – Itens constituídos por 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, 

estão abertos para a participação exclusiva de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” ou 
“Microempreendor Individual - MEI”, sem prejuízo de sua participação nos lotes da cota principal, e que atuem no 
ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n° 
147/2014. 

 
6.2.3. Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP sagrar-se vencedora da 

Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, SERÁ REGISTRADO PARA AMBAS AS COTAS 
APENAS O PREÇO MENOR, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos 
para o mesmo item. 

 
6.2.4. Caso não haja licitantes interessados nos itens reservados para ME, EPP e MEI, o licitante vencedor dos 

itens da cota principal fica obrigado a fornecer/executar os itens referentes a cota reservada pelo mesmo 
valor oferecido na cota principal. 

 
6.2.5. Os valores ofertados no lance por uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 

sagrando-se vencedora da Cota Reservada deverá ficar no máximo em 10% acima do valor final ofertado 
no mesmo item integrante da Cota Principal. 

 
 

6.3. ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
6.3.1. A documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope separado, não transparente, lacrado e 

rubricado no fecho, com o seguinte endereçamento:  
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 AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020. 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

LICITANTE: (NOME DA EMPRESA) 
 

6.3.2. A documentação de habilitação compreenderá: 
 

I. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 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 expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

Obs.: A apresentação do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor na fase de credenciamento, dispensa a 
apresentação do mesmo documento no ENVELOPE 02 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
 

II. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Atestado(s) expedido(s) necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

de capacidade técnica que comprove que a licitante executou ou está executando, a contento, objeto de natureza 
similar ao desta licitação, em quaisquer quantidades.  
 

III. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Poderão participar da licitação as empresas que estejam em recuperação judicial. 

a.1. Das empresas em recuperação judicial, será exigido a apresentação, durante a fase de habilitação, do 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 no Edital. 

 
IV. REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
b.1) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais administrados pela 
RFB e PGFN, consoante os termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 
443, de 17 de outubro de 2014; 
b.2) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa; 
b.3) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa relativa à tributos mobiliários;  

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação 
do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Prova de Regularidade trabalhista, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT. 

e) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida 
para efeito de assinatura do contrato; 

e.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição;  
e.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta 
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 Municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
e.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.2., implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, 
em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º inciso XXIII, da Lei 
10.520/02.  
 

 
V. DEVERÃO APRESENTAR, AINDA, PARA EFEITO DE HABILITAÇÃO: 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de cumprimento do 
disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 
(ANEXO VI);  

b) Declaração sob as penas da lei, assinada pelo representante legal, da não ocorrência de fatos impeditivos à 
Participação da empresa na licitação, (ANEXO II);  

 
6.3.3. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas em 

cartório ou na própria Administração ou por autenticação eletrônica. 
 

6.3.4. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de quaisquer documentos, nem 
retificação de preços ou condições; 

 
6.3.5. O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão de licitação, 

observadas as prescrições de legislação específica; 
 
6.3.6. As certidões e/ ou certificados apresentados devem estar com o seu prazo de validade em vigor. Se este prazo 

não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) 
dias, a contar de sua expedição. 

 
6.3.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos ora 

exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 
6.3.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 
6.3.9. Se algum documento apresentar falta não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da licitante; 
 
6.3.10. O(A) Pregoeiro(a) ou a Equipe de apoio poderão a critério do pregoeiro realizar diligência efetuando consulta 

direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este 
meio eletrônico.  

 
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E LANCES VERBAIS: 

7.1. Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação deverão ser entregues no Departamento de 
Administração e Governo do Município de Monte Alegre do Sul, no dia 26/03/2020 até às 8h30min, data e horário de 
julgamento do certame.  

 
7.2. Em seguida, o Pregoeiro indagará os licitantes se formalmente preenchem os requisitos da habilitação estabelecidos 

por este Edital, recebendo e registrando as declarações formais de que atendem a essa condição, nos termos do 
modelo constante do ANEXO IV deste Edital, documento este que obrigatoriamente deverá ser entregue ao Pregoeiro 
juntamente com o credenciamento. Assim, na fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar FORA dos 
envelopes a seguinte documentação:  
- Ato constitutivo;  
- Procuração ou credenciamento, se necessário;  
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 - Termo de comprometimento, se Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP (subitem 5.2, “c”, e 

ANEXO V, do Edital); e, 
- Declaração de habilitação prévia (ANEXO IV). 

 
7.3. Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas de preços, cujos 

documentos serão lidos e rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
 

7.4. Os envelopes de documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder do pregoeiro, e serão abertos após a 
aceitabilidade das propostas, apenas em relação ao ofertante da proposta de menor valor para cada item deste edital; 
 

7.5. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no edital, o pregoeiro dará início à 
etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser oferecidos pelos autores da 
proposta de valor mais baixo por item do Edital e das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores à 
primeira;   
 

7.6. Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas acima, poderão fazer lances verbais os autores das 
três melhores propostas por item do Edital, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí 
incluída a de menor valor; 
 

7.7. A etapa de lances verbais se dará da seguinte forma: 
7.7.1. Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior valor até então apurada dentre os 

selecionados; 
 

7.7.2. O INTERVALO MÍNIMO DE VALOR ENTRE CADA LANCE SERÁ DE 5% (cinco por cento) INCIDINDO 
SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS APRESENTADOS; 

 
7.7.3. Serão considerados lances com 02 (duas) casas após a vírgula; 
 
7.7.4. Não haverá limite de rodadas para apresentação de lances;  
 
7.7.5. OS REPRESENTANTES DOS LICITANTES NÃO PODERÃO COMUNICAR-SE COM SUAS SEDES POR 

MEIO DE TELEFONES CELULARES, DURANTE O ANDAMENTO DO CERTAME, SALVO SE CONCEDIDO 
PELO PREGOEIRO; 

 
7.7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances. 
 
7.7.7. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
7.7.8. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
 
7.7.9. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será 
declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de 
preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e 
apresentar nova proposta; 
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 c) Entende-se, por equivalência dos valores das propostas, as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de 

classificação; 
 

7.7.10. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver 
sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 
7.7.11. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão 

pública, aos procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, 
sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 7.7.8; 

 
8. DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO – ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

8.1. Análise da aceitabilidade das propostas: 
8.1.1. A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo para cada item, compreenderá o 

exame: 
a) Da compatibilidade das características dos itens ofertados com as especificações indicadas neste edital e seus 

anexos; 
b) Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais estimados para a 

execução do contrato e com as disponibilidades orçamentárias da Administração; 
c) Na hipótese de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados, para efeito de aceitação das 

propostas, os valores unitários. 
 

8.2. Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas: 
a) Que não contiverem todos os dados exigidos para o ENVELOPE 01;  
b) Que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações constantes deste edital e seus anexos; 

c) Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis (ou seja, propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do valor orçado pela Administração), ou incompatíveis com os valores de mercado, inclusive pela 
omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação.  

 
8.3. Classificação das propostas: 

8.3.1. As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas para cada item, a partir do valor mais baixo. 
 

8.3.2. Para efeito de classificação, serão considerados os preços finais, os resultantes de valores originariamente 
cotados e dos lances verbais oferecidos.  

 
8.3.3. O pregoeiro fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo e havendo divergência entre 

os valores, prevalecerá o valor unitário em algarismos, ficando esclarecido que o pregoeiro fará as correções de 
soma que se fizerem necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 

 
8.3.4. O pregoeiro indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou inaceitabilidade de 

preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação das propostas. 
 

8.4. Análise da qualificação (habilitação) dos licitantes: 
8.4.1. Uma vez classificadas e ordenadas as propostas para cada item do edital, a etapa seguinte do julgamento 

consistirá na análise da habilitação do(s) licitante(s) vencedor(es); 
 

8.4.2. O pregoeiro procederá à abertura do envelope da documentação de habilitação do autor da proposta classificada 
em primeiro lugar por item correspondente, para verificação do atendimento das exigências estabelecidas neste 
edital; 

 
8.4.3. Constatando o atendimento dos requisitos de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame; 
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 8.4.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor não atender aos requisitos de 

habilitação, o pregoeiro fará a abertura do envelope da documentação do autor da proposta classificada em 
segundo lugar, e assim sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos 
do edital, sendo então adjudicado pelo pregoeiro o objeto ao licitante vencedor; 

 
8.4.5. Uma vez proclamado o vencedor da licitação para o item correspondente, o pregoeiro poderá negociar com este, 

melhores condições para a execução dos serviços, inclusive quanto aos preços. Em caso de resultado positivo 
na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a 
proposta, observado o disposto no subitem 6.1 deste Edital; 

 
8.4.6. Se o resultado proclamado não for aceito e algum licitante manifestar, motivada e imediatamente, em sessão a 

intenção de recorrer, o pregoeiro suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de (03) três dias 
para apresentar as razões do recurso, assegurando-se aos demais licitantes, prazo igual, após o término do 
prazo do recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para oferecimento das contrarrazões 
correspondentes;  

 
8.4.7. Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou inexistindo estes, o objeto 

será adjudicado e homologado a favor do vencedor, que será convocado para assinar o contrato.  
 
9. DO RESULTADO DO JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO: 

9.1. O resultado final da licitação constará na ata da sessão pública, a ser assinada pelo Pregoeiro e pelos licitantes, na 
qual deverão ser registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os 
nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de aceitabilidade/ inaceitabilidade e 
classificação de propostas, bem como de habilitação/ inabilitação proclamadas, bem assim quaisquer outras 
ocorrências da sessão. 
 

9.2. Assinada a ata da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará o processo da licitação à autoridade competente para 
homologação. 

 
9.3. O despacho de homologação será publicado na Imprensa Oficial e site do Município. 

 
  

10. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO E PENALIDADES: 
10.1. Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da 

comunicação específica, para assinar a Ata de Registro de Preços, que obedecerá às condições no ANEXO I, na qual 
estarão definidas as especificações mínimas, quantidades estimadas, e os preços, unitário e global dos bens a serem 
adquiridos.  
 

10.2. A adjudicatária executará a entrega dos do(s) item(ns) com observância rigorosa das condições deste Edital e de sua 
proposta. 

 
10.3. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado na convocação específica 

caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-a às penalidades previstas neste 
Edital e na legislação vigente. 
10.3.1. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro, que convocará os licitantes e, em sessão pública, 

procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da 
classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e 
convocado para assinar a Ata de Registro de Preços. 

 
10.4. O licitante vencedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará 
sujeito às seguintes penalidades: 
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 a) Advertência; 

b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, pelo prazo de até 02 
(dois) anos; e 

c) Multa equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação; 
d) As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa.  
 
11. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA: 

11.1. O prazo do início da execução do serviço será de até 48 (quarenta e oito) horas contados da data de recebimento da 
Autorização de Fornecimento do setor de compras ou outro indicado pela administração. 

11.2. A execução do objeto da presente licitação, será solicitado de acordo com a necessidade, através de Autorização de 
Fornecimento, e o Diretor de Obras e Serviços Municipais será o responsável por acompanhar toda sua realização. 
 

12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
12.1. O objeto do presente Pregão será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos produtos com as especificações deste Edital. 
 

12.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 

12.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 

 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, por meio de depósito em conta corrente, após a apresentação da nota 
fiscal/fatura devidamente atestada pelo Departamento solicitante da Prefeitura Municipal. Nas notas fiscais deverá 
constar a referência PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020. 

 
13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 

(trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
 
14. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE: 

14.1. Os preços constantes da proposta apresentada pela empresa vencedora, somente poderão sofrer reajustes observada 
a legislação em vigor. 
 

14.2. Fica, todavia, ressaltada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas 
federais, estaduais ou municipais sobre a matéria, após análise pela Prefeitura.  
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1. O Município de Monte Alegre do Sul, responsável pelo Pregão, reserva-se o direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento; 

b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma de legislação, salvo 
quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 
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 c) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data; 

d) Suspender a sessão pública.  
 

15.2. O Pregoeiro ou a Autoridade Competente poderá, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que considerar 
necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.  

 
15.3. As licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas, poderão retirar os envelopes de habilitação no prazo 30 

(trinta) dias, findo o qual, serão destruídos. 
 
 

Monte Alegre do Sul, 10 de março de 2020. 
  
 
 

 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal
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ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 
Pregão Presencial nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 
Processo Administrativo nº 339/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 
 

 
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ. 
LOCAL: DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL-
SP. 
 
 1 INTRODUÇÃO  
 
O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e características técnicas a serem 
observadas para os serviços de tapa buracos em pavimento asfáltico em diversas ruas e estrada 
vicinais do município de Monte Alegre do Sul. Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem 
obedecer rigorosamente às técnicas e adotadas no campo de engenharia e as Normas atuais 
vigentes. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às especificações constantes neste 
memorial, ficando a critério da fiscalização impugnar e refazer qualquer serviço que não obedeça as 
condições deste memorial. A contratada deverá estar aparelhada com maquinas e equipamentos 
necessárias às obras, bem como manterá pessoal habilitado em numero suficiente à perfeita 
execução dos serviços nos prazos previstos. A contratada deverá realizar a sinalização do trafego do 
local de modo a permitir a segurança dos veículos e pedestres em conformidade com os padrões do 
departamento de transito local. Poderão ser usados cavaletes, cones, balizas, sinalizadores, 
funcionários, etc. A contratada deverá ter registro no CREA, com profissionais registrados no CREA, 
e fornecer a devida ART relativo aos serviços prestados 
 
2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS  
 
2.1 REQUADRAMENTO E LIMPEZA 
 
 Compreende o corte de pavimentação existente com serra e disco apropriado, em forma geométrica 
seguido de demolição do pavimento danificado e remoção do material, espessura entre 10 a 15 
centímetros, seguido de carga e transporte do material a ser substituído para bota-fora em local a ser 
designado pela fiscalização. 
 
 2.2 REPARO DE BASE DE BRITA GRADUADA 
 
 Brita graduada, é o material resultante da mistura e umedecimento controlado, de fragmentos obtidos 
por britagem de rochas ou de pedregulhos (seixos) que satisfaça as exigências de qualidade contidas 
em normas vigentes. A superfície que irá receber a camada de brita graduada deverá estar 
perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais a execução dos serviços. O 
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contratante fornecerá o brita graduada e/ou casacalho. A contratada fornecerá assim como a mão-de-
obra e equipamentos adequados, de todas as operações, construtivas e de controle de qualidade, 
necessárias à execução de sub-bases ou bases de brita graduada e/ou cas 
calho, de conformidade com as normas vigentes ou em instruções da fiscalização. O espalhamento 
da brita graduada e/ou cascalho deverá ser feito pela contratada, podendo opcionalmente utilizar 
equipamentos mecanizados dependendo das dimensões da área, deixando a espessura da camada 
individual acabada no intervalo entre 10 cm, no mínimo, a 15 cm, no máximo. A compactação da brita 
graduada espalhada e/ou cascalho, deverá compactada, rolos pneumáticos de pressão regulável e/ou 
compactador portátil vibratório, dependendo das dimensões da área. Obtendo-se após a sua 
compactação, uma espessura de no mínimo 3,5 cm, entre a brita graduada compactada e o 
pavimento existente, para receber a camada de rolamento em CBUQ.  
 
2.3 PINTURA IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA 
 
 A execução da pintura impermeabilizante betuminosa consistirá nos serviços necessários para 
recobrimento da camada de base, por material betuminoso adequado. Deve ser empregado CM – 30, 
asfalto diluído de cura média. Cabe a contratada o fornecimento do produto para a pintura 
impermeabilizante CM– 30. O material betuminoso (CM-30) deverá ser aplicado uniformemente na 
quantidade de 0,7 a 1,5 l/m2. A distribuição do material não poderá ser iniciada enquanto não houver 
condições de tempo favoráveis ou em temperaturas ambientes abaixo de 10 graus, em dias de chuva 
ou sob risco de chuva. O material betuminoso deverá recobrir total e uniformemente toda a superfície 
da base após a distribuição permanecer em repouso até que endureça suficientemente. Não será 
permitida abertura ao trânsito estando base imprimida. A temperatura de aplicação deverá estar entre 
45 e 65 graus Celsius. Será exigida nova imprimadura onde a mesma não for considerada 
satisfatória. 
 
 2.4 PINTURA LIGANTE BETUMINOSA  
 
A pintura ligante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente sobre uma 
superfície betuminosa visando, promover sua perfeita aderência desta superfície com a camada de 
revestimento asfaltico subseqüente. Na pintura asfáltica ligante deve ser aplicado emulsão catiônica 
de ruptura rápida ( RR 1C ou RR 2C), fornecida pela contratada. O material betuminoso referido 
deverá estar isento de água. O ligante deve ser aplicado de uma vez em toda largura da faixa a ser 
tratada. O material betuminoso deverá ser aplicado por distribuidor sob pressão, nos limites de 
temperatura de aplicação especificadas na tabela abaixo e na razão de 0,5 a 1,2 litros por metro 
quadrado, conforme a fiscalização determinar. Depois de aplicada, a imprimação deverá permanecer 
em repouso até que seque e endureça suficientemente para receber o revestimento. A superfície 
imprimida deverá ser conservada em perfeitas condições, até que seja colocado o revestimento.  
 
2.5 CAMADA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q ( TAPA-BURACO)  
 
Concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada com características 
especificas. É composto de agregado graduado, cimento asfáltico modificados ou não por polímeros, 
e se necessário, material de enchimento, filler e melhorador de adesividade, espalhada e compactada 
a quente. Os equipamentos para compactação devem constituir-se por, Rolos pneumáticos com 
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regulagem de pressão , rolo metálico liso, tipo tanden, portáteis vibratórios, para compactação de 
áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais. Será executada uma camada de CBUQ, com 
espessura mínima compactada de 3.5 cm, após a imprimadura ligante. Não é permitida a execução 
dos serviços em dia de chuva. O CBUQ só deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a 
temperatura ambiente for superior a 10 graus Celsius. A superfície deve apresentar-se limpa, isenta 
de pó ou outras substancias prejudiciais e eventuais defeitos devem ser adequadamente reparados, 
previamente à aplicação da mistura. O CBUQ produzido deve ser transportado da usina ao local de 
aplicação, em caminhão basculante para que a mistura seja aplicada na temperatura especificada. As 
caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de forma a 
proteger a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, 
especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.  
 
3 EQUIPAMENTOS  
 
Caminhões para transporte de materiais com caçamba basculante. Caminhão espargidor para 
execução de imprimadura. Pá – carregadeira. Retro escavadeira. Rolo compactador pneumático de 
pressão regulável. Rolo compactador metálico liso, tipo tanden. Placa vibratória ou compactador 
portátil vibratório. Moto niveladora. Pequenas ferramentas, tais como: pás, enxada, rastelos, garfos, 
vassourões,etc. Máquina para cortar asfalto com disco apropriado.  
 
4 DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Caberá a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra. A prefeitura de Monte Alegre do Sul 
fará inspeção do nível de qualidade através de seu pessoal técnico. A empresa contratada deverá 
fornecer EPI’s (Equipamentos de proteção individual) aos funcionários, e possuir registro no CREA e 
responsável técnico pela execução com fornecimento da ART (anotação de responsabilidade 
técnica).  
 
 
 
 
 
 
 

 Engº Robson Rodrigo Domingues de Faria 
Diretor do Deptº de obras 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 
 

Pregão Presencial nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 
Processo Administrativo nº 339/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 

 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________________, com sede à 
___________________________________________________, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA 
sob as penas da lei, para fins de habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 (Registro de Preços), promovida 
pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL, que: 

a) Não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta de qualquer das pessoas políticas em 
virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal nº 8666/93 
e posteriores alterações; 

b) Não está impedida de contratar com a Administração Pública do município de Monte Alegre do Sul; 
c) Não existe fato impeditivo à sua habilitação; 
d) Não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; no âmbito do Município de Monte 

Alegre do Sul. 
e) Que se obriga a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para participação deste certame; 
 

 
_______________, ____/_____/_______ 

      Representante Legal 
      Nome  
      Cargo 
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ANEXO III –CREDENCIAMENTO 
 

Pregão Presencial nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 
Processo Administrativo nº 339/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 

 
 
A empresa _____________________, por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n. 
_______________________, com sede à _____________________________________________, na cidade de 
________________, Estado de _______________, credencia como seu representante o Senhor 
___________________,RG nº_________________ , CPF nº ____________________, ______________ (qualificação), 
para em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de 
propostas e a prática de todo os demais atos inerentes ao Pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º 
da Lei 10.520/2002. 
 

_______________, _____/_____/________ 
 
 
 

      Representante Legal 
      Nome  
      Cargo 

 
 
 
OBS.: FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. 
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 ANEXO IV - HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

Pregão Presencial nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 
Processo Administrativo nº 339/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 

 
 

A empresa _____________________, por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ sob n. º 
______________________ com sede a _________________________________, cidade de _________________, Estado 
de ____________, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre 
plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas 3.1 a 3.2 do edital em epígrafe. 
 
Sendo expressão da verdade subscrevo-me. 
 

Monte Alegre do Sul, ___ de __________________ de _________ 
 
 
 

________________________________________________ 
(nome do licitante e representante legal)
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 ANEXO V - TERMO DE COMPROMETIMENTO – LEI Nº 123/2006 

 

Pregão Presencial nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 
Processo Administrativo nº 339/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 
 
 
A empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ___________________, com sede na 
___________________________, cidade de ____________, Estado de ____________, neste ato representado por 
________________, portador da Cédula de Identidade RG nº ________, CPF nº __________________, declara, para fins 
de participação no Pregão Presencial nº 007/2020 (Registro de Preços), destinado à “Contratação de empresa 
especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa buracos em diversas ruas do Município de Monte 
Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído”, que se 
inclui no regime diferenciado disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que não se enquadra nas hipóteses 
previstas no art. 3º § 4º da referida legislação, sob as penas da Lei e de desclassificação no certame licitatório em questão. 
 

Monte Alegre do Sul, ___ de __________________ de _______ 
 
 

______________________________ 
(assinatura e identificação do representante legal da licitante) 

 
 
 
Observação: Para comprovação, é necessário a juntada do contrato social atualizado ou declaração/ certidão da JUCESP 
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 ANEXO VI - DECLARAÇÃO – ART. 7°, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
Pregão Presencial nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 
Processo Administrativo nº 339/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 

 
 
...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do 
CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 

Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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 ANEXO VII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pregão Presencial nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 
Processo Administrativo nº 339/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 
 
 
O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
52.846.144/0001-67, com sede à Av. João Girardelli, nº 500, centro, na cidade de Monte Alegre do Sul, Estado de São 
Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, portador do RG nº ............, 
inscrito no CPF sob nº ............., brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada PREFEITURA, e a 
empresa abaixo relacionada representada na forma de seu estatuto social em ordem de preferência por Classificação, 
doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 
8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 1855/2015, de 20 de Janeiro de 2015, bem como do edital de Pregão 
nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.  
  
DETENTORA :  
  
Empresa: ...................................................... 
Denominação: ...............................................  
Endereço: .....................................................  
Telefone: ...................................................... 
CNPJ: ...........................................................  
Representante Legal: .....................................  
CPF: .............................................................  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  
 “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 
      
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da mesma.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO  
 
1. O Valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ XXXXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 
 
2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente 

atestada pelo Departamento requisitante, por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa 
contratada (que deverá vir mencionada nas Notas Fiscais) 
 

3. Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente “Pregão 007/2020”, a descrição dos produtos, valor unitário e valor 
total. 
 

4. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao contratado, 
carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura 
Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
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 4.1. Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, 

a partir da data da sua apresentação. 
 

5. A despesa estimada onerará as dotações orçamentárias:  
 
          Conta................. =    406        Desdobramento da Despesa                Despesa Principal:   397                    
          Órgão................. =  02           Poder Executivo                                                                     
          Unidade Orçamentária.. =  02.07        DEPARTAMENTO DE OBRAS                                                               
          Unidade Executora..... =  02.07.01     Departamento de Obras                                                               
          Funcional............. =  154520010    Urbanismo                                                                           
          Projeto/Atividade..... =  2016000      Manutenção do Departamento de Obras                                                 
          Natureza da Despesa... =  3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                   
          Fonte de Recursos..... =  1            TESOURO                                                                             
          Código de Aplicação... =  110.0000     GERAL        
 
          Conta................. =    445        Desdobramento da Despesa                Despesa Principal:   437                    
          Órgão................. =  02           Poder Executivo                                                                     
          Unidade Orçamentária.. =  02.07        DEPARTAMENTO DE OBRAS                                                               
          Unidade Executora..... =  02.07.01     Departamento de Obras                                                               
          Funcional............. =  154520010    Urbanismo                                                                           
          Projeto/Atividade..... =  2071000      ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP                                                             
          Natureza da Despesa... =  3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                   
          Fonte de Recursos..... =  1            TESOURO                                                                             
          Código de Aplicação... =  110.0000     GERAL         
 

Estimativa orçamentária: R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) 
                                

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)  
1. Fornecer, nas condições previstas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº. 07/2020 – Registro de Preços e nesta 

Ata, os serviços objeto deste ajuste.  
2. Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA 

1. O prazo do início da execução do serviço será de até 48 (quarenta e oito) horas contados da data de recebimento 
da Autorização de Fornecimento do setor de compras ou outro indicado pela administração. 
 

1.1. Os serviços adquiridos deverão ser executados em locais previamente indicados. 
 
2. A(s) Autorização(ões) de Fornecimento expedida(s) após a assinatura da Ata de Registro indicará(ão): 

Nome, sobrenome e cargo do responsável pela ordem; 
E-mail e telefone do setor, para confirmação de recebimento da Ordem pela Contratada; 
Item e quantidade solicitada; 
Data da expedição da Autorização de fornecimento; 
Prazo de execução (data e horário); 
Endereço do local onde o serviço solicitado deverá ser executado. 
 

3. A Contratante expedirá por meio de e-mail e/ou oficio e/ou fax à Contratada a Autorização de Fornecimento. A    
Contratada deverá confirmar, por escrito, enviado por e-mail, fax ou oficio, o recebimento da ordem no prazo de 01 dia 
útil, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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 4. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, que deverá 

solicitar, por escrito, no prazo de 01 (um) dia útil antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a 
prorrogação do prazo de entrega por igual período. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo 
prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao dia, sobre o 
valor total de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até 0 15º (decimo quinto) dia. Após esse período, a 
Contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal n. º 10.520/02. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
O objeto do presente Pregão será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos produtos com as especificações deste Edital. 
 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA  
1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.  
2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 
3. O Poder Público Municipal não está vinculado ou obrigado a aquisição da totalidade estimada do certame, podendo 

promover a aquisição em quantidade conforme a necessidade do município. 
 
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES  
1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, 
da Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o 
CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo 
aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ainda será 
aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS  
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL 

nº. 07/2020 – Registro de Preços com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);  
2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.   
3. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ATA. 
  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA– FORO  
1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca 

de Amparo/SP.  
2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada 

pelas partes.  
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Monte Alegre do Sul, ................... de ............................................ de 20XX.  
  
  
 

________________________________________ 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

PREFEITO MUNICIPAL   
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 ANEXO VIII  - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL 
CONTRATADA: _________________________________ 
CONTRATO Nº _____________ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____________ 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o 
caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 
e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente 
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro 
de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 

Monte Alegre do Sul/SP, ____ de ____ de 2020. 
 
CONTRATANTE: 
Nome e cargo:   
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:   
 

____________________________________ 
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL 

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

_______________________________ 
xxxxxxxxxx 
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 ANEXO IX  - PROPOSTA COMERCIAL 

 
Pregão Presencial nº 007/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 
Processo Administrativo nº 339/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – operação tapa 
buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento de até 300 (trezentas) 
toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 
 
 
RAZÃO SOCIAL:   ................................................................................... 
CNPJ:      ................................................................................... 

 
 
DECLARAMOS, por este e na melhor forma de direito que NOSSA PROPOSTA COMERCIAL É A SEGUINTE:  
 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO QTDE. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL(R$) 
 

Restauração asfáltica – operação tapa buracos em 
 diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul,  
com fornecimento de até 300 (trezentas) toneladas 
 de CBUQ com fornecimento de ligante incluído.  

 

X XX 

X 
XX 

 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: _________________ (NUMERAL E POR EXTENSO) 
VALIDADE DA PROPOSTA: ____________________ (MÍNIMO 60 DIAS) 
 

 
 
 

DATA: .............. DE .......................... DE 2020. 
 
 
 
 

_________________________________ 
ASSINATURA - RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO X - RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS 
 
 
  Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial 
obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de sua empresa vir a ser 
a vencedora, já termos os dados necessários para a elaboração do contrato/pedido de material e ordem de 
pagamento. 
 
 
RAZÃO SOCIAL:   
 
 
ENDEREÇO COM CEP: 
 
 
 
CNPJ:                                                             INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 
 
TELEFONE:        FAX:  
 
 
EMAIL:        SITE:  
 
 
CONTATO RESPONSÁVEL:  
RG:                                                                               
FUNÇÃO / CARGO:  
(Ref. Documentos de habilitação e/ou proposta comercial) 
 
 
RESP. ASS. CONTRATO*:  
RG :                               CPF: 
FUNÇÃO / CARGO: 
(*Conforme o caso)   
 
 
PARA EFEITO DE PAGAMENTO: 
BANCO :  
C/C Nº. :  
AGENCIA Nº.: 
CIDADE:  

 
 

OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA EMPRESA. 
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