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EEDDIITTAALL  2211//22001177  
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-A/2017 
  

  

RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

 

 

TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO GLOBAL DE CADA LOTE 
 
 

 

PROCESSO Nº. 3.599/2017 

 

 

 

O Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Marília, no 

uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 

para o Registro de Preços, para o prazo de 12 (doze) meses, visando à 

eventual aquisição de cartuchos de impressoras e toners para uso em 

diversos setores do Departamento de Água e Esgoto de Marília, com destino 

ao Almoxarifado São Miguel. Conforme Anexo I. Prazo 12 meses. O 

procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Municipal 9.493/2008 e, subsidiariamente, a Lei 

Federal 8.666/93 com suas alterações. 

 

 

 

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS. 

 

Cadastro de Propostas Iniciais:  04/05/2017 às 09:00 horas até 9:30 horas 

do dia 31/05/2017 

 

Abertura de Propostas Iniciais:  31/05/2017    às 09:31 horas  

 

Início do Pregão:     31/05/2017    às 09:50 horas 

 

LOCAL: www.bbmnet.com.br “acesso identificado no link – licitações” 

 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 

(DF) 

 

 

1 OBJETO 

1.1  Constitui o objeto da referida licitação o Registro de Preços, 

para o prazo de 12 (doze) meses, visando à eventual aquisição de cartuchos 

de impressoras e toners para uso em diversos setores do Departamento de 

Água e Esgoto de Marília, com destino ao Almoxarifado São Miguel, prazo 12 

meses, conforme especificações no Anexo 01 e Anexo 01A que integra o 

presente Edital. 

1.2  O DAEM não se obriga a adquirir os itens relacionados dos 

licitantes vencedores, podendo até realizar licitação específica para 

aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, 
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o beneficiário do Registro de Preços terá preferência, nos termos do Artigo 

15, parágrafo 4º da Lei Federal 8666/93. 

1.3  Compõem este Edital os seguintes anexo: 

ANEXO 01    Termo de Referência 

ANEXO 02    Minuta da Ata de Registro de Preços 

ANEXO 03    Exigências para Habilitação  

ANEXO 04    Modelo A - Declaração Empregado Menor 

ANEXO 05    Modelo de Carta Proposta 

ANEXO 06    Modelo B – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

ANEXO 07    Modelo C – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte  

ANEXO 08    Modelo de Ficha Técnica, se necessário. 

 

 

2  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio 

da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação 

– em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias. 

2.2  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Departamento 

de Água e Esgoto de Marília, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 

“Licitações”, constantes da página eletrônica da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias (www.bbmnet.com.br).  

 

 

3  RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO  

3.1  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites 

previstos para abertura da proposta, atentando também para a data e horário 

para o início da disputa.   

 

 

4  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1  Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou 

sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no 

objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações 

e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 

4.2  Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que 

apresentarem toda a documentação exigida para o cadastramento junto a Bolsa 

Brasileira de Mercadorias. 

4.3  É vedada a participação de empresas em forma de consórcios ou 

grupo de empresas. 

4.4  Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob 

falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que 

esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração 

Pública ou impedida legalmente. 

4.5  O licitante poderá se credenciar no sistema para participar de 

licitações eletrônicas promovidas por órgãos públicos por meio de 

corretoras de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por 

ele indicada, junto à respectiva CRO – Central Regional de Operação da 

Bolsa de Mercadorias ou diretamente no site da Bolsa. 

4.6         Nas licitações promovidas por órgãos públicos, os licitantes 

estarão sujeitos ao pagamento de taxa de utilização do Sistema Eletrônico 

de Licitações, conforme taxa de utilização especificado no site da Bolsa 

www.bbmnet.com.br. 

4.7  Os interessados deverão estar cadastrados no sistema até 24 

(vinte e quatro) horas antes da data e do horário previsto para o 

encerramento do recebimento das propostas do pregão. 

4.7.1   A taxa de utilização do sistema constitui receita exclusiva da 

Bolsa para ressarcimento dos custos de desenvolvimento, atualização e 
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manutenção do sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela 

prestação do serviço. 

4.8  As corretoras que participarem como representantes de 

licitantes perante o sistema poderão negociar livremente a cobrança de 

outros valores a título de corretagem pelos serviços prestados. 

4.9  O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado 

dos seguintes documentos: 

4.9.1  Instrumento particular de mandato, outorgado à corretora 

associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 

poderes específicos de sua representação no pregão. 

4.9.2     Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de 

atendimento Às exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.9.3      Marca dos produtos ofertados em conformidade com o Termo de 

Referência (Anexo 1). 

 

 

5  CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE 

MERCADORIAS 

5.1  As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão 

nomear através do instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador 

devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias à Bolsa 

Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular lances de 

preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

www.bbmnet.com.br  

5.2       A participação no pregão eletrônico se dará por:         

5.2.1       Através de corretora contratada para representá-lo;                

5.2.2       Através de acesso pelo próprio licitante;                           

5.2.3       Em qualquer participação descrita no item 5.2.1 ou 5.2.2 a 

empresa deverá manifestar, por meio de seu operador designado, pleno 

conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. 

5.3  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento 

de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, 

somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

5.4  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser 

utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias. 

5.5  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, 

bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de Mercadorias a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

5.6  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal 

junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 

 

 

6  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com auxílio da Equipe 

de Apoio, que terá, em especial as seguintes atribuições: 

6.1.1  Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

6.1.2  Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao 

certame; 

6.1.3  Abrir proposta de preços; 

6.1.4  Analisar a aceitabilidade das propostas; 

6.1.5  Desclassificar propostas indicando seus motivos; 

6.1.6  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da 

proposta do lance de menor preço; 
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6.1.7  Verificar a Habilitação do licitante classificado em primeiro 

lugar; 

6.1.8  Declarar o vencedor; 

6.1.9  Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

6.1.10 Elaborar a ata de sessão com auxílio eletrônico; 

6.1.11 Encaminhar o processo ao Sr. Presidente para homologar. 

 

 

7.  PARTICIPAÇÃO 

7.1  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da 

digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado 

(operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos. 

7.2  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão de seu representante. 

7.3  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, 

poderá ser esclarecida pelo telefone (11)3119-2397 ou através de uma 

corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 

mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida 

no site www.bbmnet.com.br, acesso “corretoras”. 

 

 

8  PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

8.1   O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, 

pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações 

que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2   No preenchimento da proposta eletrônica deverão, 

obrigatoriamente, ser informadas, no campo próprio, todas as marcas dos 

produtos ofertados no procedimento licitatório. 

8.3   O objeto deverá estar totalmente dentro das 

especificações contidas no ANEXO 01 e ANEXO 01-A. 
8.4  Deverá ser cotado valor unitário e global para cada lote. 

8.5   Por força da legislação vigente, Art. 24 § 5º do 

Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 é vedada a 

identificação do proponente. 
 

 

9  HABILITAÇÃO 

9.1  Os documento exigidos para a habilitação neste processo 

licitatório constam no ANEXO 03. 

 

 

10  ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1  A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá 

início à sessão pública do pregão eletrônico, com divulgação das propostas 

de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 

propostas. 

10.2  Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes 

deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A 

cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

10.3  Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao 

último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. Não serão 

mailto:dacompra@terra.com.br
http://www.bbmnet.com.br/


 Departamento de Água e Esgoto de Marília 
  Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília – SP – CEP.: 17500-005 
  Divisão de Suprimentos: Fone (14) 3402-8510 – Fax : 3402-8524 
   E-mail : dacompra@terra.com.br  
 

  5 

aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.4  Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema 

não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

10.5   A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante 

aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, 

após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra 

ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em 

hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances (fechamento 

randômico). 

10.6      O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após 

negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 

valor. 

10.7     Do Licitante detentor da melhor oferta será solicitado ao 

licitante de menor valor os documentos relativos à habilitação de acordo 

com o Anexo 3 deste Edital e a proposta de preços atualizada, devendo ser  

remetidos através do e-mail: dacompra@terra.com.br (digitalizados) ou VIA 

FAX para (014) 3402-8524, no prazo máximo de 02 horas (SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO), com posterior encaminhamento do original ou cópia 

autenticada.SALIENTA-SE AINDA QUE O NÃO ENCAMINHAMENTO DO ORIGINAL OU CÓPIA 

AUTENTICADA NO PRAZO SOLICITADO TAMBÉM GERARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA 

PROPOSTA. 

10.8  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro 

do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas. 

10.9  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou 

se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 

compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor. 

10.10     Caso não sejam apresentados lances, será verificada a 

conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a 

contratação. 

10.11     Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o 

objeto será adjudicado ao licitante da proposta ou lance de menor preço. 

 

 

11 PROPOSTA ESCRITA 

11.1  O licitante vencedor deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de 

Preços escrita, conforme ANEXO 05, em 01 (uma) via, rubricada em todas as 

folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos 

documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, 

número de agência de conta bancária. Deverão acompanhar a proposta os 

documentos de Habilitação em originais ou cópias autenticadas. 

11.1.1  O prazo máximo para o envio do solicitado no item acima é 

de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, sendo 

que o endereço é: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA – DIVISÃO DE 

LICITAÇÃO, FONE (14) 3402-8510,  FAX (14) 3402-8524, RUA SÃO LUIZ, 359 – 

CENTRO – MARÍLIA – SP – CEP 17500-005 A/C de Lílian Maria Forin – 

Pregoeira. 

11.2  A proposta escrita deverá conter: 

11.2.1  Especificação completa, marca do produto (SOMENTE SERÁ 

ACEITO UMA MARCA POR ITEM) oferecido com informações técnicas que 
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possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no 

ANEXO 01 e ANEXO 01-A, deste Edital. 

11.2.2  Valores oferecidos após a etapa de lances. 

11.2.3  Prazo de validade de no mínimo 60(SESSENTA) dias, 

contados da abertura das propostas virtuais. 

11.2.4   Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo 

de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias, 

independentemente de qualquer outra manifestação.  

11.2.5  Prazo de entrega conforme edital. 

11.2.6  Condição de pagamento, conforme edital. 

11.2.7  Garantia dos produtos: A empresa deverá indicar o prazo 

de garantia de todos os produtos ofertados. 

 

12  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1 Para julgamento será adotado o critério MENOR PREÇO 

GLOBAL DO LOTE. 
12.2  Serão desclassificadas as propostas: 

► Cujo objeto não atenda as especificações, prazo e 

condições fixadas no Edital 

12.3  Para julgamento também será observada a Lei Complementar 

123/2006 – ME e EPP  

 

 

13  FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA 

13.1   O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, 

será entregue no Prazo de 10 (DEZ) dias contados do recebimento da nota de 

empenho. 

13.2   Os produtos deverão ser entregues no endereço descrito abaixo: 

 

►  ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL 

  Avenida Santo Antonio, n.º 1817 – Marília/SP 

 

13.3   Sob pena de não recebimento dos produtos e instauração do 

devido processo administrativo, no prazo estabelecido no sub-item anterior, 

a nota fiscal de venda a ser apresentada no ato da entrega do produto, 

deverá ser emitida pela mesma empresa, com o mesmo CNPJ da vencedora deste 

pregão. 

13.4  Serão rejeitados no recebimento os produtos fornecidos com 

especificações diferentes aos constantes no Anexo 01 e Proposta. 

13.5  Para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação será emitido Termo de Recebimento Provisório. 

13.6  Após verificação da qualidade e quantidade do produto e 

aceitação do mesmo será emitido Termo de Recebimento Definitivo. 

 

 

14  IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

14.1   Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

14.1.1  As petições deverão ser protocoladas junto a Divisão de 

Protocolo do Departamento de Água e Esgoto de Marília, endereçadas à 

Divisão de Suprimentos, Rua São Luiz, n.º 359, Centro, Marília (SP) – A/C 

Lílian Maria Forin; dirigida à autoridade subscritora do Edital, que 

decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.  

14.1.2  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame.  

14.1.3  Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que 

afete a formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na 

íntegra.  

mailto:dacompra@terra.com.br


 Departamento de Água e Esgoto de Marília 
  Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília – SP – CEP.: 17500-005 
  Divisão de Suprimentos: Fone (14) 3402-8510 – Fax : 3402-8524 
   E-mail : dacompra@terra.com.br  
 

  7 

14.2   Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá 

obedecer ao procedimento abaixo:  

14.2.1  somente serão válidos os documentos originais;  

14.2.2  quando encaminhados via FAC-SÍMILE, esses documentos serão 

válidos por até 24 (vinte e quatro) horas, tempo que o interessado deverá 

protocolar os documentos originais junto ao Departamento de Água e Esgoto 

de Marília;  

14.2.3  os documentos deverão ser protocolados na Divisão de Protocolo 

do Departamento de Água e Esgoto de Marília, endereçadas à Divisão de 

Suprimentos, Rua São Luiz, n.º 359, Centro, Marília (SP) – A/C Lílian Maria 

Forin - Pregoeira;  

14.2.4  não protocolando na forma definida, o(a) Pregoeiro(a) não 

apreciará o teor dos citados documentos.  

14.3  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 pelo licitante. 

14.4  Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra 

decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, 

manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-

lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente. 

14.5  A falta de manifestação imediata e motivada importará a 

preclusão do direito de recurso. 

14.6  Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso 

pelo proponente. 

14.7  Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito 

suspensivo. 

14.8  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 

15 MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 

obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as 

seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 

8.666/93 e responsabilidades civil e criminal. 

15.2   No caso de inexecução parcial do ajustado ficará a empresa 

vencedora sujeita a multa de 30% (trinta por cento) do valor dos produtos 

não entregues; 

15.3   No caso de inexecução total do ajustado ficará a empresa 

vencedora sujeita a multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do 

contrato; 

15.4   Em caso de atraso no comprimento do prazo de entrega, estará a 

vencedora sujeita às seguintes penalidades, sempre relativas ao valor 

empenhado. 

15.4.1   Atraso de até 10 dias, multa de 0,25% ao dia. 

15.4.2   Atraso de 11 a 20 dias, multa de 0,50% ao dia. 

15.4.3   Atraso superior a 20 dias, multa de 01% ao dia.  

15.5  Aos proponentes que, convocados dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não celebrarem o contrato, deixarem de entregar ou 

apresentarem documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o 

retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou 

fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 

declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados ao Departamento de Água e Esgoto de Marília, pelo infrator: 

15.5.1  Advertência 

15.5.2  Multa 
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15.5.3  Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar 

com a Administração pelo prazo de até 05(cinco) anos. 

15.5.4  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou  penalidade. 

15.6   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos 

definidos em lei. 

 

 

16 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1  Em relação à CONDIÇÃO DE PAGAMENTO deverá ser observado o que 

segue: 

16.1.1  O pagamento será efetuado em 30(trinta) dias após o 

recebimento efetivo de todos os materiais empenhados. 

16.1.2  Não serão consideradas as propostas com condições de 

pagamento “Antecipado” e com prazo contado “Da emissão da Nota Fiscal”. 

16.1.3  O DAEM NÃO efetuará pagamento através de cobrança 

bancária (boleto). Os pagamentos serão efetuados nas modalidades: Ordem de 

Pagamento Bancaria ou Duplicata em Carteira. 

 

 

17 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1   As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado 

ocorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

UNIDADE: Coordenadoria da Administração                     

CATEGORIA(S)ECONÔMICA(S): 33-339030.00 – Material de Consumo   

FUNCIONAL(IS) PROGRAMÁTICA(S): 1751203022.811 

 

 

18 DO REAJUSTE 

18.1  O preço proposto será fixo e irreajustável. 

 

19  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1  A empresa classificada em primeiro lugar será convocada dentro 

do prazo de dez dias da data de homologação, pelo Setor de Licitações e 

Compras, para assinar a Ata de Registro de Preços. 

19.2  O não comparecimento para assinar a Ata dentro do prazo de 

05(cinco) dias úteis, contados do recebimento da Convocação de que trata o 

item anterior, facultará a Administração convocar a segunda classificada, 

consoante o disposto no Artigo 64 e parágrafos da Lei Federal 8.666/93. 

19.3        O contrato vigorará por 12 meses a contar da data de assinatura 

da respectiva Ata do Registro de Preços. 

 

 

20   DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1  A presente licitação não importa necessariamente em 

contratação, podendo o DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado 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 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE MARÍLIA poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

20.2  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 
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informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 

rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis; 

20.3  É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo; 

20.4  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação; 

20.5  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;. 

20.6  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; 

20.7  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. 

20.8  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo 

Pregoeiro; 

20.9  A participação do proponente nesta licitação implica em 

aceitação de todos os termos deste Edital; 

20.10  Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias 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. 

20.11  De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual 

estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências 

relevantes. 

20.12  O foro designado para julgamento de quaisquer questões 

judiciais resultantes deste Edital será o de COMARCA DE MARÍLIA, 

considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro 

20.13  O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados 

no horário de 08:00 hs às 14:00 hs, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados, no DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA - DIVISÃO DE 

LICITAÇÕES, para melhores esclarecimentos; 

20.14  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados;  

 20.15  Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, 

a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após 

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica (Chat) divulgando data e hora da reabertura 

da sessão. 

 

Marília, 02 de maio de 2.017. 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA BASTOS 

Presidente 
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ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

Pregão Eletrônico - 08/2017 -Registro de Preços, para o prazo de 12 (doze) 

meses, visando à eventual aquisição de cartuchos de impressoras e toners 

para uso em diversos setores do Departamento de Água e Esgoto de Marília, 

com destino ao Almoxarifado São Miguel. 
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Lote Especificação Unid. Qtde. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 

01 Cartucho HP 950 – Preto 

 

Un 40   

02 Cartucho HP 951 – Magenta 

 

Un 40   

03 Toner HP CB436A 

 

Un 24   

04 Toner HP CE 278A 

 

Un 58   

05 Toner Samsung MLT-D111S 

 

Pç 30   

06 Toner HP CE311A – Ciano 

 

Un 20   

07 Toner HP CF280A 

 

Pç 29   

08 Toner Samsung MLT-D101S 

 

Pç 20   

09 Toner 12A Q2612A 

 

Pç 04   

10 Toner HP CE505A 

 

Un 05   

11 Cartucho HP (21) – Preto 

 

Pç 15   

12 Cartucho HP (22) – Colorido 

 

Pç 15   

13 Cartucho HP – 60 (Colorido) 

 

Un 20   

14 Cartucho HP – 60 (Preto) 

 

Un 20   

15 Cartucho HP 662 – Preto 

 

Pç 15   

16 Cartucho HP 662 – Color 

 

Pç 15   

17 Toner HP 435-A 

 

Pç 10   

18 Toner TN-650 

 

Un 10   

19 Toner HP CE310A – Preto 

 

Un 20   

20 Cartucho HP951 – Azul 

 

Un 40   

21 Toner HP 285A 

 

Un 35   

22 Toner HP 255A 

 

Un 05   

23 Toner HP CE313A – Magenta 

 

Un 20   

24 Toner HP CE312A – Amarelo 

 

Un 20   

25 Cartucho HP 951 – Yellow 

 

Un 40   
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ANEXO 01-A 
 

Pregão Eletrônico - 08/2017 -Registro de Preços, para o prazo de 12 (doze) 

meses, visando à eventual aquisição de cartuchos de impressoras e toners 

para uso em diversos setores do Departamento de Água e Esgoto de Marília, 

com destino ao Almoxarifado São Miguel. 

 

 

1. Os suprimentos relacionados, devem ser compatíveis com as 

referências e códigos das referidas impressoras. Deverão 

ainda, ser novos, originais de fábrica, para primeiro uso, não 

sendo aceitos, em hipótese alguma, produtos recarregados, 

recondicionados, reciclados ou falsificados, sob pena do 

afastamento do certame e aplicação das penalidades cabíveis. 

 

2. Deverão ser entregues, acondicionados em suas embalagens 

originais, apropriadas para armazenamento, lacradas de forma 

tecnicamente correta, contendo no mínimo, as indicações da 

marca, da procedência e do prazo de validade. 

 

3. No caso de serem ofertados cartuchos ou toner similares 

(cuja marca seja diferente da marca das impressoras a que se 

destinam), as licitantes deverão apresentar, junto à proposta 

de preços, com fulcro nas decisões do TCU n. 1622/2002 e n. 

1446/2004– Plenário, LAUDO TÉCNICO, sob pena de 

desclassificação da proposta, laudo este emitido por entidade 

de reconhecida idoneidade, com validade máxima de 6 (seis) 

meses, comprovando sua equivalência em relação ao produto 

original da marca do fabricante da impressora, no tocante aos 

seguintes quesitos: 

a) rendimento do cartucho de toner, com base nas normas 

pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou normas de 

equivalência técnica; 

b) bom funcionamento; 

c) boa qualidade de impressão; 

d) desempenho; 

e) compatibilidade. 

 

4. A empresa que cotar o produto com a marca original da 

fabricante da impressora e se for constatado através de laudo 

pericial da fabricante do equipamento que o material seja 

falsificado/adulterado a Contratada perderá automaticamente 

seu direito de vencedora do item registrado e será 

imediatamente aberto processo administrativo garantido à 

Contratada ampla defesa. 
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ANEXO 02 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxx/2017 

 

VALIDADE: xxxxxxx 

 

Pregão Eletrônico Nº XXXXX –  

AQUISIÇÃO DE ...... 

     

    Aos ...... dia do mês de ......... de 2017, nas 

dependências do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, situado na Rua 

São Luiz 359, neste ato representada pelo Presidente, JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

BASTOS, nos termos do art.15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 9 de junho de 1.994 e no 

do Decreto Municipal nº 8753 de 23 de Setembro de 2003, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico  Nº XXX, que 

para todos os fins, faz parte da presente Ata como se transcrita estivesse, 

homologada em XXXXXXXXXXXX, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da Empresa 

................................, CNPJ ............. - com sede a 

..................... representada neste ato, por ..............., portador 

RG ..... e CPF....... - classificada, por objeto, – observada as condições 

do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se 

seguem. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de 

cartuchos de impressoras e toners para uso em diversos setores do 

Departamento de Água e Esgoto de Marília, conforme especificações no 

“Documento 01” em anexo. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, a 

partir da data da sua assinatura. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de 

Preços constam do “Documento 01” em anexo. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA -  PAGAMENTO  

Os pagamentos ao Fornecedor serão correspondentes às quantidades dos 

materiais fornecidos, no prazo estipulado no Edital, ou seja, em 30(trinta) 

dias após a entrega de cada parcela. 

O DAEM NÃO efetuará pagamento através de cobrança bancária (boleto). Os 

pagamentos serão efetuados nas modalidades: Ordem de Pagamento Bancaria ou 

Duplicata em Carteira. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades do Departamento 

de Água e Esgoto de Marília. 

 

Parágrafo Primeiro  

Dentro do prazo de vigência do Registro dos Preços, o Fornecedor será 

OBRIGADO ao fornecimento dos materiais desde que obedecidas às condições do 

Documento 01 ou da Autorização de Fornecimento, conforme previsão do Edital 

do Pregão Eletrônico Nº XXXX. 
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Parágrafo Segundo  

O Departamento de Água e Esgoto de Marília promoverá ampla pesquisa no 

mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 

compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a 

solicitação da aquisição. 

 

Parágrafo Terceiro  

A aquisição do material será precedida pela Autorização de Fornecimento, 

emitida pelo Departamento de Água e Esgoto de Marília e entregue ao 

Fornecedor, que terá o prazo previsto na proposta apresenta no Pregão 

Eletrônico para entrega. 

 

Parágrafo Quarto  

O Fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de 

Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES  

As seguintes sanções poderão ser aplicadas ao Fornecedor, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados ao Departamento de Água e Esgoto de Marília 

pelo infrator: 

  

a) Em caso de inexecução parcial do ajustado, a contratada estará 

sujeita ao pagamento de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do 

valor dos produtos não entregues e no caso de inexecução total do ajustado 

a contratada estará sujeita ao pagamento da multa correspondente a 50% 

(cinqüenta por cento) do valor do contrato. 

b) Em caso de atraso no cumprimento dos prazos de entrega, estará 

sujeita as seguintes multas: 

c) Atraso de até 10 (dez) dias - multa de 0,25% (vinte e cinco 

centésimos percentuais) ao dia. 

d) Atraso de 11 (onze) dias a 20 (vinte) dias - multa de 0,50% 

(cinqüenta centésimos percentuais) ao dia. 

e) Atraso superior a 20 (vinte) dias - multa de 1% (um por cento) ao 

dia. 

 

Parágrafo Primeiro 

Para fins do que vem estabelecido nas alíneas acima, será realizado o 

processo administrativo pertinente. 

  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

As entregas dos materiais ocorrerão sempre na cidade de Marília/SP, no 

Almoxarifado São Miguel localizado na Avenida Santo Antonio nº 1817 - A/C 

Chefe do Serviço de Almoxarifado, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, 

contados da emissão da Autorização de Fornecimento. 

 

Parágrafo Primeiro  

Correrão por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com embalagem, 

seguro e transporte dos materiais até os locais de entrega.  

 

Parágrafo Segundo 

Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendem às 

especificações constantes do Anexo 01 - do Edital do Pregão Eletrônico que 

precedeu a formalização desta Ata –, poderá o DAEM rejeitá-los, 

integralmente ou em parte, obrigando-se o Fornecedor providenciar a 

substituição dos materiais não aceitos no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Parágrafo Terceiro 

O Departamento de Água e Esgoto de Marília reserva-se o direito de 

proceder, no prazo de 10 (dez) dias, à inspeção de qualidade nos produtos e 
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rejeitá-los, integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as 

especificações técnicas do objeto licitado. 

 

Parágrafo Quarto 

O aceite/aprovação dos materiais pelo Departamento de Água e Esgoto de 

Marília, não exclui a responsabilidade civil do Fornecedor por vícios de 

quantidade ou qualidade dos materiais ou disparidades com as especificações 

estabelecidas no Anexo 01 – do Edital do Pregão Eletrônico que precedeu a 

formalização esta Ata –, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Daem 

as faculdades previstas no art. 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito: 

a) Pelo Departamento de Água e Esgoto de Marília, quando: 

 

01 O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro 

de Preços; 

  

02 O Fornecedor der causa a rescisão administrativa da presente avença 

decorrente de Registro de Preços, a critério do Daem; 

 

03 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do presente 

instrumento decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo 

Daem; 

 

04 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

 

05 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 

pelo Daem; 

  

b) Pelo Fornecedor, quando:  

 

01 Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 

Departamento de Água e Esgoto de Marília, quando comprovada a ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, 

alterada pela Lei nº 8.883/94. 

 

 

Parágrafo Primeiro  

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 

nesta Cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 

presente Ata de Registro de Preços. 

 

Parágrafo Segundo   

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado 

considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço 

registrado. 

 

Parágrafo Terceiro  

A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá 

ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado ao 

Departamento de Água e Esgoto de Marília a aplicação das penalidades 

previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do 

pedido. 
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CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Parágrafo Primeiro 

Integram esta Ata, o “Documento 01”, onde se descreve todas as 

classificações dos itens cotados pela empresa. 

 

Parágrafo Segundo 

Fica eleito o foro da cidade de Marília/SP para dirimir as dúvidas oriundas 

da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

E, por se acharem justos e compromissados, assinam as partes o 

presente instrumento. 

  

Marília, ...... 

 

 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA BASTOS 

Presidente 

 

 

 

 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

       xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

DAS TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1)______________________                                            

 

 

 

2)______________________ 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE JURÍDICA DO EDITAL  

Edital formalmente em ordem nos termos 

Da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

Luciane dos Santos Magalhães 

Supervisora de Assuntos Jurídicos 
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Anexo 03 

 

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1  Habilitação Jurídica 

1.1  Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

1.2  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

1.4  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 atividade assim o 

exigir. 

 

2 Regularidade Fiscal,  

2.1  Cartão do CNPJ. 

2.2  Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal e Dívida 

Ativa da União, em validade; 

2.3  Certidão Negativa de Débitos  com Fazenda Estadual (ICM/ICMS, 

em validade. 

2.4  Certidão Negativa de Débitos com Fazenda Municipal (Imobiliária 

e Mobiliária) do domicílio ou sede do proponente, em validade. 

2.5  Certificado de Regularidade de situação – CRS com o FGTS, em 

validade. 

2.6  Certidão Negativa de Débitos – CND com o INSS, em validade 

2.7   Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

 

3  Qualificação Técnica  

3.1  Fica dispensada a apresentação do Atestado de Capacidade 

Técnica, com base no §1º, do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

4  Declarações 

4.1  Declaração Negativa de empregados menores de 18anos em trabalho 

noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16anos (conforme Modelo “A” 

em anexo). 

4.2  Declaração de inexistência de Fato Impeditivo(conforme Modelo 

“B”) 

4.3  Quanto às Microempresa e empresas de pequeno porte (ME e EPP), 

deverão apresentar declaração, visando o exercício do direito de 

preferência previsto na Lei Complementar 123/2006 (conforme Modelo “C”). 

 

5  Qualificação Econômico-Financeira 

5.1  Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior 

a 180(cento e oitenta) dias corridos, contados da data de apresentação da 

proposta. 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

a) Os documentos que não constarem prazo de validade (exceto Atestado de 

Capacidade Técnica), serão considerados validos, por esta municipalidade e 

para efeito desta licitação, pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data 

de expedição dos mesmos. 
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b) Os documentos exigidos na habilitação poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por 

Tabelião de Notas. 

 

c) Os documentos obtidos através de impresso informatizado via Internet 

deverão possuir data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, 

contados data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não 

constar nos documentos, não necessitando serem autenticados. 

 

d) Poderão  ser  apresentadas  Certidões  Positivas  com  efeitos  de  

negativa, conforme artigo 206  do Código Tributário Nacional (Lei n.º 

5.172, de 25 de  Outubro de 1.966). 

 

e) A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos 

mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na desclassificação da 

licitante. 
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ANEXO 04 

 

MODELO A 

 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº (000) 

 

(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 

altera a Lei nº 8666/93. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS.:  

1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número    do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá 

declarar essa condição. 
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ANEXO 05 

 

CARTA PROPOSTA  

 

AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA  

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº (.../17)- Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo 

discriminados, conforme Anexo 01, que integra o Instrumento Convocatório da 

licitação em epígrafe. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

  RAZÃO SOCIAL: 

  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

  REPRESENTANTE E CARGO: 

  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

  ENDEREÇO e TELEFONE: 

  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 

2.  CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório 

que rege a presente licitação. 

 

 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) - Deverá ser cotado, preço 

unitário de acordo com o Anexo 1 do Edital. 

 

 

LOTE Cód. Qtd UNID Descrição R$ UNIT R$ TOTAL 

       

       

 

 A proposta terá validade de 60(sessenta) dias, a partir da data de 

abertura do pregão. 

O Prazo de Entrega: de acordo com o Edital. 

A condição de pagamento: de acordo com o Edital. 

  

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (fretes, obrigações sociais, 

impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o 

fornecimento.  

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO 06 

 

MODELO B 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 

“DECLARAÇÃO”  

 

AO 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA  

 

At. – Pregoeiro Oficial  

 

Pregão Presencial n.º XXX/XXXX 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada 

pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no processo Licitatório em pauta, sob 

as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação 

na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de 

contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar 

com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes.  

 

Por ser verdade assina a presente.  

 

..................., ......... de ................................ de 2017. 

 

 

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  

N.°do documento de identidade  
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ANEXO 07 

 

MODELO C  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

“DECLARAÇÃO”  

 

AO  

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA 

 

At. – Pregoeiro Oficial  

 

Pregão n.º XXX/XXXX 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada 

pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob 

as penas da Lei, que está em enquadrada na situação de (ME ou EPP), nos 

termos da Lei Complementar 123/2006, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório. 

 

 Por ser verdade assina a presente.  

 

..................., ....... de ................................ de 2017. 

 

 

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  

N.° do documento de identidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dacompra@terra.com.br


 Departamento de Água e Esgoto de Marília 
  Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília – SP – CEP.: 17500-005 
  Divisão de Suprimentos: Fone (14) 3402-8510 – Fax : 3402-8524 
   E-mail : dacompra@terra.com.br  
 

  23 

ANEXO 08 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO PRODUTO  

Número edital:  

Lote nº 

Especificação do produto: (especificar conforme o Anexo 1 do 

Edital)  

Prazo de validade da proposta: (em dias, conforme estabelecido no 

Edital)  

Preço unitário inicial para o item: 

SOMENTE PARA ME E EPP 

Declaramos que estamos enquadrada sob regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o 

Artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006). 

 

Declaramos para todos os fins de direito que cumprimos plenamente 

os requisitos de habilitação e que a nossa proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório 

(edital).  

 

Data.  

    

Por força da legislação vigente, é vedada a 

identificação do licitante. 
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