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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 18/2021. 
 

PROCESSO N.º 031978/2021 
 

Razão Social:  

CNPJ N.º  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:  Estado: 

Telefone:  Fax:  

Pessoa para contato:  

 
 
Recebemos, através do acesso à página www.franca.sp.gov.br, neste data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 
 
Local:__________________ , ____,   de __________________ de 2021. 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura 
 

 

 
Senhor Licitante,  
 
Visando a comunicação futura entre o Município de Franca e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Assessoria em Procedimentos 
Licitatórios por meio do E-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br. Observação: Indicar no E-mail, quando 
do envio, na barra “assunto” o número da Concorrência em testilha.  
 
A não remessa do recibo ou a não indicação no E-mail, quando do envio, na barra assunto do 
número da Concorrência em testilha exime a Assessoria de Procedimentos da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais.  
 
 
Franca, 04 de outubro de 2021. 
 
 
 

__________________________ 
Marcia de Carvalho Gatti 
Autoridade Competente 

Secretária Municipal de Educação 

http://www.franca.sp.gov.br/
mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

EDITAL 
 
Processo nº 031978/2021 
Tipo – Menor Preço 
Assunto: Seleção de Propostas visando à criação do Sistema de Registro de Preços 
 
  O Senhor Secretário de Finanças do Município de Franca, torna público que se acha 
aberta na Coordenadoria de Compras e Licitações, sito à Rua Frederico Moura nº 1.517 – 1º andar, 
nesta cidade de Franca, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 18/2021, redigida pela Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/93, alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 
destinada a seleção de propostas para o sistema de Registro de Preços de que cuida o inciso II do 
artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, na redação dada pela lei Federal nº 8.883/94, bem como o 
Decreto Municipal nº 8888/07, conforme indicado no Anexo I, o qual independentemente de 
transcrição faz parte integrante do presente.  
 
01 - DO OBJETO 
 
1.1- O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando ao registro de preços para 
MATERIAIS HIDRÁULICOS, conforme descrição dos itens constante no Anexo I deste Edital.  
 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação e que preencherem as condições e requisitos estabelecidos 
neste Edital e na legislação aplicável. 
3.1.1 Exceção: Conforme regra do art. 48 incisos I da Lei Complementar Federal n.º 123/06 ficam 
todos os lotes dos Anexos I (Planilha de quantidades e preços) e IV (estimativa de preços) definidos 
como COTA RESERVADA para participação exclusiva de Microempreendedor Individual, Micro 
Empresa e Empresa de Pequeno Porte do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação, 
restando devidamente comprovado que possuem os requisitos mínimos exigidos pelo respectivo 
instrumento convocatório. 
3.2 Vedações. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou 
jurídicas:  
3.2.1 Estrangeiras que não funcionem no País;  
3.2.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
3.2.3 Impedidas   e   suspensas   de   licitar   e/ou   contratar com   órgãos   da Administração do 
Estado de São Paulo nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 
do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula n° 51 deste Tribunal de Contas;  
3.2.4 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;  
3.2.5 Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 
com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da 
respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 
3.2.6 Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, e alterações. 
 
03 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 1 “DOCUMENTAÇÕES”, E DOS ENVELOPES 
Nº 2 – “PROPOSTA” 
 
3.1 – Os envelopes nº 1 – “DOCUMENTAÇÃO” e nº 2 – “PROPOSTA” deverão ser entregues na 
sala da Assessoria de Procedimentos Licitatórios sito na Rua Frederico Moura nº 1.517 – 1º andar, 
sala 03, até às 09h00, do dia 12 de novembro de 2021, impreterivelmente, sob pena de não 
participação no certame.  
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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

 
3.2 – Os documentos e a proposta deverão ser apresentados em dois envelopes fechados e 
distintos e numerados, da seguinte forma: 
  
 3.2.1 Envelope nº 1 – Documentação: 
 Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado); 
 Envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/21 
 PROCESSO Nº 031978/2021 
 PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até às 09h00, do dia 12/11/21. 
 ABERTURA DOS ENVELOPES: 12/11/21, às 09h30. 

 
3.2.2 Envelope nº 2 – Proposta: 

 Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado); 
 Envelope nº 02 “PROPOSTA” 
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/21 
 PROCESSO Nº 031978/2021 
 PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até às 09h00, do dia 12/11/21. 
 ABERTURA DOS ENVELOPES: 12/11/21, às 09h30. 
 
3.3 As proponentes se farão representar nesta licitação e para todos os demais atos desta 
licitação, por procurador(es) com poderes específicos ou por seu(s) representante(s) legal (is). Para 
tal desiderato as proponentes poderão se utilizar da Carta de Credenciamento (VIDE ANEXO III), 
e/ou Procuração e/ou a prova da condição de Sócio ou diretor da empresa, devidamente 
acompanhado da cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações 
que comprove, entre outras coisas, a capacidade/competência do outorgante para constituir 
mandatário e deste para formulação de propostas e para a pratica de todos os demais atos 
inerentes ao certame. Aludidos documentos deverão acompanhar os documentos constantes 
do ENVELOPE N.º 01. Querendo, poderão exibi-la também na 1ª Sessão Pública (fora dos 
envelopes), a fim de facilitar os trabalhos da Comissão, sob pena de ficarem impedidos de se 
manifestarem sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação. 
 
3.4 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, em original ou cópia autenticada, outorgando poderes para a prática de todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da proponente. 
 
3.5  Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
 
3.6 - As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 
deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, devidamente assinado pelo responsável legal da empresa, CONFORME 
ANEXO II.  Aludida declaração deverá acompanhar os documentos constantes do 
ENVELOPE Nº 01.   Querendo, poderão exibi-la também na 1ª Sessão Pública (fora dos 
envelopes), a fim de facilitar os trabalhos da Comissão.   
 
3.7 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente;  
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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

        
3.8 - Sem prejuízo da declaração exigida no item 3.6 e admitida a indicação, pelo licitante, de 
outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de 
microempresa, de empresa de pequeno porte será comprovada da seguinte forma: 
3.8.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial 
competente; 
3.8.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro de 
Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de 
Registro de Pessoas Jurídicas; 
3.8.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento 
equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006. 
 
04 – DA DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1 – No envelope nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO”, deverão constar os seguintes documentos: 
 
 HABILITAÇÃO JURIDICA 
 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula 
de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);    

  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, tratando-se de sociedade empresária;  
 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedade empresária; 
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-

se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir;  
 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  
 
g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 

sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto do certame; 

 
h) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio da 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 
h) 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: 
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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

h.1)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 
h.2 Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedidos pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou 
de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei ou 
outra equivalente na forma da lei;    

 
h.3   Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários Municipal. 

Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 
90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

 
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de 
Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e 
à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;  
 
 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
j) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
j.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor; 
     
k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei. 
 
OBS. 1: Para as empresas criadas recentemente que ainda não possuem balanços exigíveis 
é permitida a substituição por outro tipo de demonstração contábil. 
 
OBS. 2: Os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 
porte deverão apresentar demonstração contábil do último exercício social, mesmo que 
simplificadas, de acordo com o art. 27 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações 
posteriores. (Art. 27.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros 
e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor). 
 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL 
 
QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
 
l) Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou 

certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 
empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o 
objeto licitado. 
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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

m) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração 
direta ou indireta, Municipal, estadual ou Federal, sob as penas da lei. 

   
n) Declaração conforme art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (modelo constante no 

Anexo do Decreto Federal nº 4358/2002);  
 

4.2 - A não apresentação de qualquer dos documentos indicados no item 4.1 e alíneas implicará a 
inabilitação da proponente 
 
4.2.1 - A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria 
Comissão de Licitação, se os dados existirem em outro documento apresentado. 
 
4.3 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como  válidas  as  expedidas  nos  180  (cento  e  oitenta)  dias imediatamente anteriores à 
data de apresentação das propostas. 
 
4.4 – Os documentos contidos no Envelope nº 1 (HABILITAÇÃO) poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da 
Assessoria de Procedimentos Licitatórios. As autenticações de documentos que por venturas 
dependerem do servidor terão que ser, obrigatoriamente, efetuados com antecedência mínima de 
24 horas da data da sessão inaugural, à exceção dos que forem obtidos via Internet, que não 
precisarão ser autenticados, os quais serão validados mediante consulta para comprovação de sua 
regularidade. Não serão autenticados documentos no dia da sessão de licitação. Frisa-se que as 
autenticações que ocorrerem na Coordenadoria de Licitações e Compras não serão realizadas no 
momento da entrega dos documentos pelas empresas, mesmo que efetuados com antecedência 
mínima de 24 horas da data da sessão inaugural, devendo ser retirados um dia após a sua entrega 
no balcão.1 
 
4.5 – Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes 
para autenticação pela Comissão de Licitação. 
 
4.6 – Na mesma data e local indicado no item 3.1, às 09h30, à vista dos interessados presentes, 
serão abertos os Envelopes nº 1 – Documentação, que serão examinados e rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitações e pelos representantes credenciados dos licitantes. 
 

                                                           

1 Observação: A Comissão Permanente de Licitações não reconhece VÁLIDO e PROCEDENTE o intento de se apresentar documentos impressos 

autenticados digitalmente pelo cartório CENAD (Central Notarial de Autenticação Digital), de modo a comprovar a veracidade das informações prestadas 
relativas à participação no certame, visto que em diligencias realizadas junto a este órgão tivemos a seguinte explicação sobre o processo de autenticação 
digital e os requisitos para aferir sua autenticidade: “O embasamento jurídico e a validade dos atos realizados por esta central provém da Medida Provisória 
2200-2 e do Provimento nº 22/2013 da Corregedoria Geral de Justiça de SP. De acordo com estas, a impressão de um documento eletrônico por ente sem fé 
pública caracteriza a impossibilidade de comprovação da autoria e integridade do documento, tornando-se este uma cópia meramente simples. Para 
validade, o documento deve ser entregue em formato digital e verificado no link de consulta da CENAD”. Ocorre que conforme informado pelo Sr. 
Coordenador os documento impressos autenticados digitalmente pelo cartório CENAD constam expressamente o aviso de que “uma vez impresso perderá 
sua validade”, mesmo que estes viessem acompanhados da mídia para validação das cópias apresentadas, sendo que as cópias autenticadas seriam 
aquelas presentes na mídia, e não as anexadas ao processo. Portanto, os documentos autenticados pelo CENAD somente teriam validade em meio 
eletrônico para a conferência junto ao site e não em forma impressa como apresentado e solicitado no edital. Assim sendo, como tal previsão não consta 
expressamente no edital este tipo de documento impresso autenticado digitalmente pelo cartório CENAD não será aceito pela COPEL. 

Igualmente não terão como validos os documentos de hablitação e/ou credenciamento em cópia autenticada digital pelo denominado “cartório virtual” a exemplo do 
Cartório Azevedo Bastos acompanhada da respectiva certidão de autenticação digital com prazo de validade expirado, que impossibilita que sua autenticidade seja 
confirmada pela COPEL e/ou pregoeiro e sua equipe de apoio ou mesmo por qualquer pessoa no site do Cartório. Ao contrário, estando aludida certidão de 
autenticação digital dentro do prazo de validade a mesma será aceita sem ressalvas 
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4.7 - Somente será exigida a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte, quando da assinatura da avença contratual, conforme estipula o artigo 42 da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006.  
 
4.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
4.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014). 
 
4.10 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
4.11 - Se a 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; 
 
4.12 - As empresas participantes do certame em recuperação judicial devem estar cientes de que 
no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser apresentada cópia do ato de 
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 
profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 
equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 
cumprido;    
 
4.13 - As empresas participantes do certame em recuperação extrajudicial devem estar cientes de 
que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser apresentada comprovação 
documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas 
 
4.14 - AUTENTICIDADE E VERACIDADE. AO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO, OS 
PROPONENTES ASSUMEM INTEGRALMENTE A RESPONSABILIDADE PELA 
AUTENTICIDADE E VERACIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 
PRESTADAS, RESPONDENDO, NA FORMA DA LEI, POR QUALQUER IRREGULARIDADE 
CONSTATADA. 
 
05 – DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA 
 
5.1 – A proposta deverá ser preenchida, carimbada, assinada, sem rasuras ou retificações, sob 
pena de desclassificação, entregue até a data, hora e local estabelecidos no item 3.1 deste Edital.  
 
5.2 – A proposta deverá ser entregue de acordo com o formulário PROPOSTA (Anexo I) com o 
conjunto completo de informações solicitadas, sob pena de desclassificação do item.  
 
5.3 – Descrição detalhada das especificações do objeto cotado, citando a marca, bem como 
outras características as quais possam permitir identificá-lo, em conformidade com as 
especificações constantes do formulário PROPOSTA (Anexo I).  
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5.3.1 - No envelope proposta, a empresa proponente deve apresentar, sob pena de 
desclassificação, declaração de disponibilidade (VIDE ANEXO V) ou de que reúne condições 
de apresentar oportunamente, se vencedor da licitação, uma amostra do(s) produtos cotados 
que será(ão) analisado(s) pelos responsáveis pela área técnica da Secretaria requisitante e, 
ainda, ficha técnica dos produtos cotados, em língua portuguesa, relativo ao material cotado 
e/ou equipamento, sem emendas ou rasuras, identificando corretamente o produto cotado 
(marca, código, modelo etc) sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica; 
 
Observação: Frisa-se que as amostras serão exigidas tão somente persistindo duvidas por 
ocasião da analise técnica dos profissionais da Secretaria requisitante. Fica facultado a 
apresentação da ficha técnica dos produtos no envelope proposta e/ou de habilitação, sem 
prejuízo da apresentação da sobredita declaração de disponibilidade no tocante as 
amostras. 
 
5.3.2 - Para o item 5.3.1 do edital não será aceita declaração de disponibilidade genérica que 
não se refira exatamente ao conteúdo lá discriminado em que, ocorrendo, culminará na 
desclassificação da proposta 
 
5.4 – Para fins de registro de preços o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a 
contar da data de sua apresentação. 
 
5.5– Todas as propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação 
e pelos representantes credenciados dos licitantes presentes.  
 
5.6– Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste Edital, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico, bem como 
aquelas manifestadas inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.7– É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se 
no momento da abertura da proposta for alegado erro, o que será registrado em ata, devendo o 
item ser desconsiderado da proposta. 
 
5.8 – Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra 
especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de 
material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste 
Edital. 
 
5.9 – Os preços para cada item descrito no Anexo I deverão ser cotados em Reais, com no máximo 
de quatro casas decimais após a vírgula. 
 
5.10 – Na proposta deverão constar dados da conta bancária, constando o nome do banco, a 
agência e o número da respectiva conta. Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. 
Qualquer alteração posterior do banco, agência ou número da respectiva conta deverá ser 
informada, através de ofício, endereçado ao Setor de Tesouraria.  
 
5.11 - As notas fiscais referentes a serviços deverão ser entregues na contabilidade até três dias 
uteis antes do termino do mês e aqueles referentes a materiais até um dia útil antes do termino do 
mês. 
 
06 – DO PROCEDIMENTO 
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6.1 – Somente terão direito de rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, 
impugnações ou recursos e assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com 
poderes para tal, e os membros da Comissão de Licitação. 
 
6.2 – Os prepostos ou representantes do licitante deverão apresentar documento de 
credenciamento emitido pela mesma, com poderes específicos para representá-la neste certame, 
quando da entrega da documentação / proposta. 
 
6.2.1 No referido documento de credenciamento deverá o licitante conceder todos os poderes 
necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento licitatório em tela. A 
ausência dos referidos poderes no documento de credenciamento implicará na impossibilidade do 
representante ou preposto se manifestar em nome da empresa e assinar atas. 
              

           6.2.2 - Na mesma ocasião, será apresentada a carteira de identidade do credenciado, para a devida 
identificação e correspondente anotação na ata. 
 
6.3 – Após a abertura do processo licitatório não serão recebidos outros documentos ou propostas, 
nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvada a possibilidade de realização 
de diligências. 
 
6.4 – De todas as reuniões de licitação serão lavradas atas, as quais conterão as principais 
ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos proponentes, devendo ser assinadas pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes com poderes para tal. 
 
6.5 – Após a apreciação e o julgamento da documentação recebida, a Comissão divulgará o 
resultado da fase de habilitação, com a indicação do nome das empresas habilitadas e inabilitadas, 
em reunião ou através de publicação na Imprensa Oficial. 
 
6.6 – É facultado á Comissão de Licitação, quando julgar necessário, determinar a realização de 
reuniões para divulgar o resultado de suas decisões. 
 
6.7 – Os envelopes contendo as propostas (Envelope 2) serão rubricados pelos licitantes e pela 
Comissão de Licitação e ficarão sob a guarda desta, devidamente fechados, para serem abertos 
após o julgamento definitivo da habilitação. 
 
6.8 – Somente serão abertos os Envelopes 2 das empresas previamente habilitadas, ficando os 
relativos às empresas inabilitadas à disposição destas, para serem retiradas no prazo de 15 
(quinze) dias do resultado da habilitação, findo o qual serão inutilizados. 
 
07 – DOS PRAZOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7.1 - Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser convocados a firmar as 
contratações decorrentes do registro de preços de imediato e no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis da convocação expedida pela Administração. 
 
7.2 – Os produtos/serviços deverão ser entregues de forma parcelada e de conformidade com as 
necessidades da Secretaria requisitante e até que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas escritas Secretaria Municipal de Educação e diretamente em 
seu Almoxarifado sito a Avenida Champagnat, nº 1808, Centro, Franca-SP ou em outro local a ser 
indicado previamente pela Secretaria requisitante dentro do perímetro urbano da cidade de Franca-
SP, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da Autorização de Fornecimento.   
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7.3 - O prazo estabelecido no item 7.1 e 7.2 poderão ser prorrogados quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  
 
7.4 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação da respectiva Ata.   
 
08 – DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO    
 
8.1 – O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo “MENOR PREÇO” para cada lote/item do 
anexo I, levando-se em conta a compatibilidade com as especificações técnicas e demais 
estipulações constantes deste Edital e seus Anexos, registrando-se assim, o menor preço. 
 
8.2 – Serão também registrados os fornecedores, na ordem de sua classificação, para fins de 
convocação remanescente, na forma do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.3 - Mesmo quando não especificados expressamente na proposta serão considerados como 
inclusos nos preços, todos os tributos e encargos de natureza previdenciária, fiscal e trabalhista, 
incluindo benefícios de despesas indiretas e benefícios sociais inerentes à execução do objeto, e 
demais custos de qualquer natureza inerentes ao atendimento das condições dispostas na Minuta 
do Contrato. 
 
8.4 - Não serão consideradas propostas alternativas, ou seja, opcionais. 
 
8.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, observado o disposto no Parágrafo 2o do 
Artigo 45 da Lei Federal no 8666/93, e subsequentes alterações, a seleção se fará por sorteio, em 
ato público a ser realizado na Secretaria Municipal de Administração, para o qual serão convocadas 
todas as Proponentes. 
 
8.6 - A Comissão Municipal de Licitações poderá retificar os erros materiais das propostas que os 
apresentarem, prevalecendo, em qualquer hipótese, o valor unitário ofertado. 
 
8.7 - No caso de erros aritméticos, serão considerados pela Comissão Municipal de Licitações, para 
fins de seleção e contratação, os valores retificados. 
 
8.8 - Não serão consideradas propostas que desobedecerem aos critérios estabelecidos no 
art. 48 (incisos e parágrafos) da Lei 8.666/93. 
 
8.9 - Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8.10 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
á proposta mais bem classificada, considerando o contido no art.45, incisos e parágrafos da Lei 
complementar nº 123/2006: 
 
“Art 45. Para efeito do disposto no art.44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
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na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei 
Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.” 
 
8.11 – A adjudicação será formalizada em Compromisso de Fornecimento do menor preço a 
respectivo fornecedor. 
 
8.12 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro 
de preços. 
 
09 – DO PREÇO 
 
9.1 – Somente serão aceitas propostas cujos preços forem compatíveis com os praticados no 
mercado. 
 
10 – DO PAGAMENTO 
 
10.1 - Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, exclusivamente 
por meio de créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada, trinta dias após a entrega 
das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal ou fatura que conste especificamente o 
objeto recebido na ocasião. O Município de Franca não se responsabilizará por outro tipo de 
cobrança. 
 
10.2 - Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de Finanças, será 
considerado o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal no Almoxarifado competente. Deste modo, 
a Nota Fiscal será paga após 30 (trinta) dias da data de entrada e carimbo do Almoxarifado da 
Secretaria recebedora. 
 
10.3 - O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor 
na 
data da entrega 
 
11 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
 
11.1 – Os preços constantes do registro de preços serão reajustados de acordo e nas condições da 
legislação federal, observando as disposições do Decreto Municipal nº 8888/07. 
 
11.2 – Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos 
termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 
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11.3 – O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos 
ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes. 
 
11.4 – O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização 
dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Coordenadoria de 
Licitações e Compras desde que acompanhado de documentos, notas fiscais de aquisição dos 
produtos,  matérias-primas, componentes ou de outros documentos, que a critério da Administração 
possam amparar tal pedido. 
 
11.5 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 
mercado vigente à época. 
 
11.6 – Independentemente da solicitação de que trata o item 11.4, a Comissão de Licitação poderá 
a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de 
pesquisa de mercado realizada ou quando alterações provocarem a redução dos preços praticados 
no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 
publicação na Imprensa Oficial. 
 
 
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 – Os licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
do ato ou de lavratura da ata, nos casos de: 
 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação. 

 
12.2 – Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” terão efeito suspensivo. A autoridade competente 
poderá, motivadamente e presentes às razões de interesse público, atribuir, aos recursos 
interpostos no caso restante, eficácia suspensiva. 
 
12.3 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugna-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
12.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo 
prazo faze-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade superior. 
 
12.5 – Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 
 
12.5.1 Serem datilografados e devidamente fundamentados; 
 
12.5.2 Serem assinados por representante legal da concorrente ou por procurador devidamente 

habilitado. 
 
12.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante 
publicação na Imprensa Oficial. 
 
13 – DA CONTRATAÇÃO 
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13.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a 
serem firmadas entre a Administração e o fornecedor serão formalizadas através de contrato, 
observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos e na legislação vigente. 
 
13.2 – A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens 
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do parágrafo 4º do artigo 62 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
13.3 - Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não 
assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão 
ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
ao preço, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.4 – Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração 
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 
que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do Edital e 
o preço registrado.  
 
13.5 – Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pela Secretaria requisitante.    
 
 
14 - DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO 
 
14.1 - Os produtos/serviços deverão ser entregues de forma parcelada e de conformidade com as 
necessidades da Secretaria requisitante e até que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas escritas Secretaria Municipal de Educação e diretamente em 
seu Almoxarifado sito a Avenida Champagnat, nº 1808, Centro, Franca-SP ou em outro local a ser 
indicado previamente pela Secretaria requisitante dentro do perímetro urbano da cidade de Franca-
SP, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da Autorização de Fornecimento;  
 
14.2 – A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO 
DE FORNECIMENTO, expedido pela Secretaria requisitante; 
 
14.3 - Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, a 
CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, a sua substituição 
visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no 
Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).  
 
14.4 - O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência do Compromisso de 
Fornecimento, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento do 
Compromisso de Fornecimento.  
 
14.5 – O fornecedor deverá entregar o material nos exatos termos constantes no edital e na 
proposta ofertada, principalmente no tocante à unidade de fornecimento e à marca indicada durante 
o certame licitatório, sob pena de recusa de recebimento.   
 
15 – DAS PENALIDADES 
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15.1 – No caso de recusa em assinar o contrato na data marcada, aplicar-se-á o disposto no artigo 
64 com as consequências previstas no artigo 81, ambos da Lei (federal) 8.666/93, alterada pela Lei 
(federal) 8.883, de 08/06/94, sem prejuízo da aplicação de multa correspondente a 20% (vinte por 
cento) do total do pedido. 
 
15.2 - Se a CONTRATADA descumprir sua obrigação no todo ou em parte, a Administração, a seu 
juízo, reserva-se o direito de aplicar as sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei (federal) 
8.666/93, sem prejuízo da rescisão contratual e das demais penalidades cabíveis. 
 
15.3 – Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o licitante sujeitar-se-á às penalidade de 
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração 
de inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa de 10% (dez por cento) do valor total do 
pedido, sem prejuízo da rescisão contratual ou cancelamento do registro, e às demais penalidades 
previstas neste Edital. 
 
15.4 – Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) por dia de atraso, sobre o valor pedido. 
 
15.5 – A multa será aplicada isolada ou conjuntamente, com as demais sanções e/ou rescisão 
contratual, sobre o valor pedido, corrigido á época da aplicação da penalidade, pelos índices 
estabelecidos no presente, e será descontada dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
15.6 – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s). 
 
16 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
16.1 – Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 
8.666/93. 
 
16.2 – Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que 
a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência 
das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.090/90). 
 
16.3 – A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 
previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
16.4 – O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstas nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
17 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 
17.1 – O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 
        I – pela administração quando: 

 
a) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços; 
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b) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de 
preços; 

 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de 

preços, por um dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos, da Lei nº 8.666/93, 
alterada pela Lei nº 8.883/94; 

 
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
 
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do 

artigo 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. 
 

         II – pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

 
17.2 – O cancelamento será procedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
 
17.3 – a comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no inciso I 
do item 17.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 
 
17.4 – No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o registro 
do fornecedor, a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
 
17.5 – A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 
preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 
final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 
17.6 – Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição 
de bens constantes do registro de preços. 
 
18 - DA ENTREGA DE AMOSTRAS E DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PELAS 
EMPRESAS DECLARADAS VENCEDORAS DO CERTAME. 
 
18.1  A comissão julgadora reserva-se o direito de solicitar AMOSTRA de todo e qualquer produto 
que achar necessário, caso julgue que as informações contidas na proposta não sejam suficientes 
para avaliação, inclusive podendo eliminar determinado produto mediante análise de sua amostra, 
sendo convocado o 2º classificado no certame e, assim, sucessivamente; 
 
18.2  Quando solicitado e quando for estritamente necessário, a empresa licitante declarada 
vencedora da licitação se obriga(m) a encaminhar a(s) amostra(s) do(s) material(ais) para análise 
da Secretaria interessada, identificando corretamente cada amostra apresentada; 
 
18.3  A(s) amostra(s) do(s) materiais, deverá(ão) ser(em) encaminhada(s), no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir de sua solicitação.    
 
18.3.1  A(s) amostra(s) deverão constar as seguintes informações: identificação do produto, 
número do edital da Concorrência e o número do lote constante do anexo I deste edital.  
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18.3.1.1  O não atendimento às exigências previstas no subitem 18.3.1 deste edital ensejará a 
recusa da proposta do licitante, sem que seja realizada a análise da respectiva amostra. 
 
18.3.1.2  As amostras que vierem com seus itens contendo identificação incorreta, divergente da 
numeração constante do anexo I deste edital não serão analisadas e o licitante terá sua proposta 
recusada. 
 
18.3.2  O prazo estabelecido no subitem 18.3 deste edital é improrrogável, portanto, não serão 
aceitos quaisquer pedidos de prorrogação do mesmo.  
 
18.3.3  A não apresentação da(s) amostra(s) do(s) material(ais), dentro do prazo estabelecido no 
subitem 14.3 deste edital, ensejará a recusa da proposta. 
 
18.4   A(s) amostra(s) do(s) material(ais) será(ão) analisado(s) pelos responsáveis pela área 
técnica da Secretaria requisitante que, após sobredita avaliação, emitirá um laudo técnico 
informando os motivos da aceitação ou recusa da(s) amostra(s) que ficará à disposição dos 
licitantes, para conhecimento. 
 
18.4.1 As amostras serão analisadas qualitativamente e quanto à conformidade com a descrição 
do edital, ira avaliar o bom desempenho ou não do material nas atividades pedagógicas. 
 
18.4.2 A fiscalização poderá, a qualquer momento, exigir a execução do ensaio de laboratório, de 
qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de 
origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da EMPRESA LICITANTE. 
 
18.4.3 Na hipótese da(s) amostra(s) apresentar (em) ressalvas na análise realizada pela 
Comissão, a licitante se compromete a entregar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nova amostra 
para análise, sanando todas as ressalvas apresentadas. 
 
18.5    O endereço para envio da(s) amostra(s) do(s) material(ais) deverá ocorrer no almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Educação sito a Avenida Champagnat, nº 1808, Centro, Franca-SP, com 
todas as despesas de frete por conta das empresas licitantes, no horário de expediente. 
 
18.5.1  Os produtos enviados ou entregues diretamente no endereço susomencionado que não 
estejam em conformidade com as condições exigidas para apresentação da amostra, não serão 
encaminhados para teste, sendo automaticamente desclassificados da licitação.  
 
18.5.2  A área técnica da Secretaria requisitante entregará recibo de contra entrega do lote.  
 
18.6    Caso solicitado e a empresa vencedora não apresente amostra, ou sendo a amostra 
reprovada, a empresa terá sua proposta desclassificada.  
 
18.7   A licitante desclassificada terá igualmente 05 (cinco) dias úteis de prazo para retirar as 
amostras apresentadas dos produtos desclassificados, após a homologação do processo licitatório.  
 
18.8    No caso de reprovação da amostra ou não apresentação da amostra, será convocada 
empresa 2ª colocada, tendo a empresa a ser convocada o mesmo prazo para envio de amostra, da 
anterior. Em caso de persistir o produto como não aprovado, o item será anulado e a compra 
deixará de ser realizada. 
 
18.9  No prazo indicado no item 18.3 do Edital a empresa licitante declarada vencedora da 
licitação se obriga(m) a encaminhar no endereço indicado no item 18.5 e/ou via e-mail: 
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compraseducacao@franca.sp.gov.br a ficha técnica, em língua portuguesa, relativo ao material 
cotado e/ou equipamento, sem emendas ou rasuras, identificando corretamente o produto 
cotado (marca, código, modelo etc) sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica, 
acaso não tenha sido ainda juntado nos autos antecipadamente junto com a entrega dos 
envelopes. 
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 – Cópias deste Edital, deverão ser retiradas pelos interessados na Rua Frederico Moura n.º 
1.517, 1º andar – neste município de Franca, Estado de São Paulo, de segunda à sexta-feira, das 
08h:00 às 16h:00, local e horário onde, também poderão obter quaisquer outros esclarecimentos de 
que necessitem para o perfeito entendimento do presente Edital. 
 
19.2 – As cópias supramencionadas serão fornecidas aos interessados, mediante o pagamento de          
R$ 25,02 (vinte e cinco e dois centavos), nos horários e endereço acima, referente ao custo 
reprográfico. 
 
19.3 – O edital também estará disponível, para ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.xhtml, no link 
“Licitações e Compras”, sem qualquer custo para o licitante. 
 
19.4 - Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado na Imprensa Oficial do Município, 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Município de Franca-SP e na página da Município 
disponível na Internet, as outras informações relativas ao procedimento serão publicadas somente 
na Imprensa Oficial do Município e na página da Município de Franca: 
http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.xhtml – link: 
Licitações e Compras, conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93. 
 
19.5. – As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e outras 
informações pertinentes ao processo serão veiculadas somente na Imprensa Oficial, contratada 
pelo Município para realizar suas publicações oficiais. 
 
19.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. 
 
19.7 – Aplicam-se as omissões deste Edital, os princípios e as disposições legais e regulamentares 
que regem a matéria, especialmente a Lei (federal) 8.666/93, alterada pela Lei (federal) 8.883/94, 
de 08/06/1994 e a Lei (federal) 8.880/94. 
 
19.8 – Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que 
recaírem sobre os bens, ocorrerão por conta da firma adjudicatária, cabendo ao contratante apenas 
o pagamento do preço estipulado. 
 
19.9 – A firma adjudicatária será responsável por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à 
Administração, por dolo ou culpa, bem como aqueles que venham a ser causados por seus 
prepostos, em idênticas condições. 
 
19.10 – Se a empresa adjudicatária não cumprir o prazo para assinatura do contrato, serão 
chamadas, respeitada a ordem de classificação, as demais licitantes em relação às quais 
prevalecerão as mesmas condições da proponente vencedora. 
 

mailto:compraseducacao@franca.sp.gov.br
http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.xhtml
http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.xhtml
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19.11 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fazer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso nos termos do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 
8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883 de 08/06/94. 
 
20 – DO ADITAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
 
20.1 – A Administração reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 
público, no todo ou em parte, ou anula-la no todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de ofício ou 
mediante provocação, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para recebimento e abertura das 
propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamação ou direito a indenização pelos 
licitantes. 
 
21 – DO FORO 
 
21.1 – Fica eleito, desde já o foro deste Município de Franca, Estado de São Paulo, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos oriundos ou relativos à aplicação do presente Edital e pelo futuro 
contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 
     
 

Franca-SP, 04 de outubro de 2021. 
 
 

__________________________ 
Marcia de Carvalho Gatti 
Autoridade Competente 

Secretária Municipal de Educação 
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CONCORRENCIA Nº 18/2021 
 

PROCESSO Nº 031978/2021 
 

ANEXO II 
 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
Local e data 

Ao 
MUNICÍPIO DE FRANCA. 

 
Ref.: CONCORRENCIA Nº 18/2021. 

 
 
 

 
 

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, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE-

EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 

____________________,_____ de ___________________ de 2021.  

 

   
_________________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
 
 

_________________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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CONCORRENCIA Nº 18/2021 

 
PROCESSO Nº 031978/2021 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
Local e data 

Ao 
MUNICÍPIO DE FRANCA. 

 
Ref.: CONCORRENCIA Nº 18/2021. 

 
 

Prezados Senhores, 
 
 

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao MUNICÍPIO 
DE FRANCA, o Sr. ___________________________, Carteira de Identidade nº _______________, Órgão 
Expedidor _______, CPF nº ________________________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, 
inclusive, efetuar lances, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, 
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. 

 
 
Atenciosamente,  
 
 

 
_________________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
 
 

_________________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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CONCORRENCIA Nº 18/2021 
 

PROCESSO Nº 031978/2021 
 

ANEXO IV 
 

ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 

Objeto licitado: REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAIS HIDRÁULICOS, conforme descrição dos itens 

constante nos Anexos I (Planilha de quantidades e preços) e IV (estimativa de preços). 

 

O presente Termo de Referência destina-se a caracterizar os seguintes materiais: 

ITEM UND QTD DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS OU 
SERVIÇOS 

PREÇO 
MÉDIO 

UNITÁRIO 

PREÇO 
MÉDIO 
TOTAL  

RESTRIÇÃO 
DE 

PARTICIPAÇÃO 
A ME’S E 
EPP’S? (*) 

1 PÇ 1300 
FITA TEFLON VEDA ROSCA 18 X 
50METROS 

14,9175 19.392,7500 SIM 

2 UND 350 
TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA 
LAVATÓRIO DE PAREDE, BICA RETA 
COM BITOLA DE ½” 

136,5670 47.798,4500 
SIM 

3 UND 200 
TORNEIRA AUTOMÁTICA PRESSMATIC 
LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA COM 
BITOLA DE ½” 

136,8122 27.362,4400 
SIM 

4 PÇ 200 
VÁLVULA DESCARGA MICTÓRIO 
AUTOMÁTICA TEMPORIZADOR 
BANHEIRO 

115,0078 23.001,5600 
SIM 

5 UND 100 
KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA 
ACOPLADA COM BOTÃO SUPERIOR 

137,3561 13.735,6100 
SIM 

6 RL 150 
ADESIVO PLÁSTICO COLA DE CANO PVC 
TIGRE FRASCO 175 GRAMAS COM 
PINCEL 

18,6522 2.797,8300 
SIM 

7 PÇ 200 
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 
ROSQUEÁVEL 

1,7515 350,3000 
SIM 

8 MT 5500 
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 3/4 25 
MM 

4,0918 22.504,9000 
SIM 

9 MT 700 
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 1” 32 
MM 

11,9132 8.339,2400 
SIM 

10 MT 320 
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 1 ½ 50 
MM 

17,1802 5.497,6640 
SIM 

11 MT 260 
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 2” 60 
MM 

28,3723 7.376,7980 
SIM 

12 UN 260 
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 2 ½ 75 
MM 

38,5073 10.011,8980 
SIM 

13 MT 260 
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 3” 85 
MM 

65,4682 17.021,7320 
SIM 

14 MTS 260 
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 4” 
110MM 

102,1019 26.546,4940 
SIM 
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15 PÇ 300 
JOELHO 90º SOLDÁVEL MARROM 1” 32 
MM 

2,7718 831,5400 
SIM 

16 UN 300 
JOELHO 90º SOLDÁVEL MARROM 1 ½" 
50MM 

6,0661 1.819,8300 
SIM 

17 UN 150 
JOELHO 90° SOLDÁVEL MARROM 2” 60 
MM 

31,3427 4.701,4050 
SIM 

18 UND 150 
JOELHO 90º SOLDÁVEL MARROM 2 ½ 75 
MM 

89,4632 13.419,4800 
SIM 

19 UN 150 
JOELHO 90º SOLDÁVEL MARROM 3” 85 
MM 

110,6281 16.594,2150 
SIM 

20 UND 100 
JOELHO 90º SOLDÁVEL MARROM 4” 
110MM 

220,9744 22.097,4400 
SIM 

21 PÇ 700 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 
25MMX3/4" 

1,2603 882,2100 
SIM 

22 PÇ 550 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1” 32 
MM 

2,4458 1.345,1900 
SIM 

23 PÇ 250 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1 ½ 50 
MM 

10,9025 2.725,6250 
SIM 

24 UN 150 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 2” 60 
MM 

14,4103 2.161,5450 
SIM 

25 UND 150 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 2 ½ 75 
MM 

20,7211 3.108,1650 
SIM 

26 UND 150 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 3” 85 
MM 

36,3773 5.456,5950 
SIM 

27 UND 150 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 4” 
110MM 

57,2648 8.589,7200 
SIM 

28 UN 200 LUVA 1” 32 MM SOLDÁVEL MARROM 3,1435 628,7000 
SIM 

29 UN 250 LUVA 1 ½ 50 MM SOLDÁVEL MARROM 5,5982 1.399,5500 
SIM 

30 UN 200 LUVA 2” 60 MM SOLDÁVEL MARROM 14,3311 2.866,2200 
SIM 

31 PÇ 100 LUVA 2 ½ 75 MM SOLDÁVEL MARROM 21,4291 2.142,9100 
SIM 

32 UN 100 LUVA 3” 85 MM SOLDÁVEL MARROM 59,6879 5.968,7900 
SIM 

33 UN 100 LUVA 4” 110MM SOLDÁVEL MARROM 93,2018 9.320,1800 
SIM 

34 UN 600 
LUVA DE CORRER MARROM COM ANÉIS, 
PARA PVC SOLDÁVEL 25MM (3/4 ) 

15,5107 9.306,4200 
SIM 

35 UN 300 
LUVA DE CORRER MARROM COM ANÉIS, 
PARA PVC SOLDÁVEL 1” 32 MM 

23,0343 6.910,2900 
SIM 

36 UN 300 
LUVA DE CORRER MARROM COM ANÉIS, 
PARA PVC SOLDÁVEL 1 ½ 50 MM 

30,8137 9.244,1100 
SIM 

37 UN 150 
LUVA DE CORRER MARROM COM ANÉIS, 
PARA PVC SOLDÁVEL 2” 60 MM 

52,5401 7.881,0150 
SIM 
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38 UND 100 
LUVA DE CORRER MARROM COM ANÉIS, 
PARA PVC SOLDÁVEL 2 ½ 75 MM 

90,4374 9.043,7400 
SIM 

39 UN 100 
LUVA DE CORRER MARROM COM ANÉIS, 
PARA PVC SOLDÁVEL 3” 85 MM 

83,9807 8.398,0700 
SIM 

40 UND 100 
LUVA DE CORRER MARROM COM ANÉIS, 
PARA PVC SOLDÁVEL 4” 110MM 

157,675 15.767,5000 
SIM 

41 UN 130 
LUVA DE UNIÃO COM BOLSAS 
SOLDÁVEIS, PORCA DE APERTO COM 
ANEL DE VEDAÇÃO 25MM (3/4 ) 

8,3118 1.080,5340 
SIM 

42 UN 150 
LUVA DE UNIÃO COM BOLSAS 
SOLDÁVEIS, PORCA DE APERTO COM 
ANEL DE VEDAÇÃO 1” 32 MM 

16,3812 2.457,1800 
SIM 

43 UN 150 
LUVA DE UNIÃO COM BOLSAS 
SOLDÁVEIS, PORCA DE APERTO COM 
ANEL DE VEDAÇÃO 1 ½ 50 MM 

30,8854 4.632,8100 
SIM 

44 UN 100 
LUVA DE UNIÃO COM BOLSAS 
SOLDÁVEIS, PORCA DE APERTO COM 
ANEL DE VEDAÇÃO 2” 60 MM 

97,2567 9.725,6700 
SIM 

45 UN 100 
LUVA DE UNIÃO COM BOLSAS 
SOLDÁVEIS, PORCA DE APERTO COM 
ANEL DE VEDAÇÃO 3” 85 MM 

243,4875 24.348,7500 
SIM 

46 UND 60 
LUVA DE UNIÃO COM BOLSAS 
SOLDÁVEIS, PORCA DE APERTO COM 
ANEL DE VEDAÇÃO 4”110MM 

540,8152 32.448,9120 
SIM 

47 PÇ 400 TEE SOLDÁVEL 25MM (3/4 ) 1,4498 579,9200 
SIM 

48 PÇ 200 TEE SOLDÁVEL 1” 32 MM 4,8161 963,2200 
SIM 

49 PÇ 200 TEE SOLDÁVEL 1 ½ 50 MM 11,4752 2.295,0400 
SIM 

50 PÇ 100 TEE SOLDÁVEL 2” 60 MM 38,3434 3.834,3400 
SIM 

51 UND 40 TEE SOLDÁVEL 3” 85 MM 81,8238 3.272,9520 
SIM 

52 UND 50 TEE SOLDÁVEL 4” 110MM 221,1718 11.058,5900 
SIM 

53 UND 350 
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 
PARA CAIXA D’ÁGUA 3/4 

17,0250 5.958,7500 
SIM 

54 UND 200 
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 
PARA CAIXA D’ÁGUA 1 ½ 

27,8010 5.560,2000 
SIM 

55 UND 70 
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 
PARA CAIXA D’ÁGUA 2” 

45,9310 3.215,1700 
SIM 

56 UND 100 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 
25 X 20 

0,9126 91,2600 
SIM 

57 PÇ 200 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 
32X25 

0,9845 196,9000 
SIM 

58 UND 100 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 
50 X 40 

4,6593 465,9300 
SIM 
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59 UND 100 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 
60 X 50 

7,4010 740,1000 
SIM 

60 UND 80 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 
75 X 60 

24,4552 1.956,4160 
SIM 

61 UND 45 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 
85 X 75 

12,1443 546,4935 
SIM 

62 UND 30 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 
110 X 85 

90,2886 2.708,6580 
SIM 

63 UN 60 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
50 X 25 

5,5578 333,4680 
SIM 

64 UND 60 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
50 X 32 

5,5624 333,7440 
SIM 

65 UND 60 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
60 X 25 

14,2328 853,9680 
SIM 

66 UND 40 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
60 X 32 

16,7430 669,7200 
SIM 

67 UND 40 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
60 X 50 

16,2001 648,0040 
SIM 

68 UND 30 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
75 X 50 

20,7412 622,2360 
SIM 

69 UND 20 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
85 X 60 

24,7673 495,3460 
SIM 

70 UND 20 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
110 X 60 

32,9682 659,3640 
SIM 

71 UND 20 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 
110 X 75 

51,7223 1.034,4460 
SIM 

72 UN 300 CAP SOLDÁVEL 25 MM 1,4829 444,8700 
SIM 

73 UND 150 CAP SOLDÁVEL 32 MM 2,3668 355,0200 
SIM 

74 UND 100 CAP SOLDÁVEL 50 MM 8,4650 846,5000 
SIM 

75 UND 100 CAP SOLDÁVEL 60 MM 15,9929 1.599,2900 
SIM 

76 UND 70 CAP SOLDÁVEL 75 MM 26,7333 1.871,3310 
SIM 

77 UND 50 CAP SOLDÁVEL 85 MM 56,2927 2.814,6350 
SIM 

78 UND 50 CAP SOLDÁVEL 110 MM 82,6179 4.130,8950 
SIM 

79 UND 50 CRUZETA SOLDÁVEL 25 MM 19,9654 998,2700 
SIM 

80 UND 50 CRUZETA SOLDÁVEL 50 MM 38,0802 1.904,0100 
SIM 

81 PÇ 130 CURVA LONGA 45º SOLDÁVEL 25 MM 4,3158 561,0540 
SIM 
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82 UND 130 CURVA LONGA 45º SOLDÁVEL 32 MM 7,1024 923,3120 
SIM 

83 UND 80 CURVA LONGA 45º SOLDÁVEL 50 MM 13,7529 1.100,2320 
SIM 

84 UND 50 CURVA LONGA 45º SOLDÁVEL 60 MM 22,6744 1.133,7200 
SIM 

85 UND 40 CURVA LONGA 45º SOLDÁVEL 75 MM 47,2762 1.891,0480 
SIM 

86 UND 40 CURVA LONGA 45º SOLDÁVEL 85 MM 58,7686 2.350,7440 
SIM 

87 UND 40 CURVA LONGA 45º SOLDÁVEL 110 MM 137,8014 5.512,0560 
SIM 

88 PÇ 230 CURVA LONGA 90 º SOLDÁVEL 25 MM 4,3909 1.009,9070 
SIM 

89 PÇ 200 CURVA LONGA 90 º SOLDÁVEL 32 MM 7,7182 1.543,6400 
SIM 

90 PÇ 150 CURVA LONGA 90 º SOLDÁVEL 50 MM 22,6117 3.391,7550 
SIM 

91 PÇ 120 CURVA LONGA 90 º SOLDÁVEL 60 MM 39,5156 4.741,8720 
SIM 

92 UND 110 CURVA LONGA 90 º SOLDÁVEL 75 MM 63,1447 6.945,9170 
SIM 

93 UND 40 CURVA LONGA 90 º SOLDÁVEL 85 MM 69,7107 2.788,4280 
SIM 

94 UND 20 CURVA LONGA 90 º SOLDÁVEL 110 MM 166,8272 3.336,5440 
SIM 

95 UND 100 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL 
25 MM 

6,4792 647,9200 
SIM 

96 UND 100 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL 
32 MM 

16,0751 1.607,5100 
SIM 

97 UND 70 
JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 25 
X 20 

3,6308 254,1560 
SIM 

98 UND 100 
JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32 
X 25 

5,5390 553,9000 
SIM 

99 PÇA 150 
JOELHO AZUL 90º SOLDÁVEL E COM 
BUCHA DE LATÃO 25 X 3/4” 

9,7261 1.458,9150 
SIM 

100 PÇ 230 
JOELHO AZUL 90º SOLDÁVEL E COM 
BUCHA DE LATÃO 25 X 1/2” 

6,9674 1.602,5020 
SIM 

101 UN 150 
LUVA AZUL SOLDÁVEL E COM BUCHA 
DE LATÃO 25 X 3/4” 

7,1785 1.076,7750 
SIM 

102 PÇ 250 
LUVA AZUL SOLDÁVEL E COM BUCHA 
DE LATÃO 25 X 1/2” 

7,0337 1.758,4250 
SIM 

103 PÇ 200 
TÊ AZUL SOLDÁVEL E COM BUCHA DE 
LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4” 

14,0734 2.814,6800 
SIM 

104 PÇ 150 
TÊ AZUL SOLDÁVEL E COM BUCHA DE 
LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 1/2” 

11,0141 1.652,1150 
SIM 
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105 FRC 40 SOLUÇÃO PREPARADORA 1000 ML 56,3532 2.254,1280 
SIM 

106 PÇ 150 
TUBO PONTA AZUL PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA 

9,2763 1.391,4450 
SIM 

107 UND 150 

VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA 
COM ACABAMENTO CINZA, VÁLVULA 
FABRICADA EM PLÁSTICOS DE 
ENGENHARIA, QUE GARANTE 
RESISTÊNCIA E MUITO MAIS 
DURABILIDADE AO PRODUTO, QUE NÃO 
ENFERRUJA E NEM DÁ VAZAMENTO, 
MECANISMO SIMPLES, REGISTRO 
INTEGRADO QUE PERMITE A 
REGULAGEM DE VAZÃO DA ÁGUA. BASE 
E CORPO FABRICADO EM PVC 

112,5083 16.876,2450 

SIM 

108 UN 110 

REGISTRO PRESSÃO 3/4 ORIGINAL, 
FABRICADO EM LIGAS DE COBRE 
(BRONZE E LATÃO), PRESSÃO MÁXIMA 
DE FUNCIONAMENTO DE 40MCA E 
MÍNIMA DE 2MC. DIMENSÕES SÃO: 
ALTURA DE 11,30 CM, LARGURA 5,60 
CM, COMPRIMENTO DE 4,40 CM E PESO 
DE 1.00 KG. 

39,4222 4.336,4420 

SIM 

109 PÇ 110 
REGISTRO DE GAVETA 1 1/2” DN40 
BRUTO, 

80,5868 8.864,5480 
SIM 

110 UN 500 
SIFÃO INTELIGENTE COM CORPO 
FLEXÍVEL UNIVERSAL BRANCO 

7,5485 3.774,2500 
SIM 

111 UND 400 ENGATE FLEXÍVEL PVC 50CM 7,2974 2.918,9600 
SIM 

112 UND 50 

TORNEIRA ACESSÍVEL COM ALAVANCA, 
BITOLA DE 1/2?, FUNCIONAMENTO EM 
BAIXA E ALTA PRESSÃO DE 0,2 A 4 
KGF/CM² OU 3 A 57PSI, COR: CROMADO 

165,2200 8.261,0000 

SIM 

113 UN 130 
DUCHA HIGIÊNICA COM CHUVEIRINHO 
CROMADA INOX COM REGISTRO 
COMPLETA, BITOLA 1/2 

56,0958 7.292,4540 
SIM 

114 UND 80 

TORNEIRA CLÍNICA MESA 
ACIONAMENTO COTOVELO DE 
LAVATÓRIO BICA MÓVEL COM 
ALAVANCA. 

186,5754 14.926,0320 

SIM 

115 PÇ 300 NIPLE PVC ROSCA 1/2" 1,3838 415,1400 
SIM 

116 PÇ 300 JOELHO ESGOTO 40MM 90º 1,4001 420,0300 
SIM 

117 PÇ 200 JOELHO ESGOTO 50MM 90º 2,2406 448,1200 
SIM 

118 UN 150 JOELHO ESGOTO 75MM 90º 5,8182 872,7300 
SIM 

119 UND 150 
LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 50MMX 
40MM 

2,5192 377,8800 
SIM 

120 UND 100 
LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 70MM X 50 
MM 

7,5013 750,1300 
SIM 
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121 UN 100 
LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 100MM X 
75MM 

8,5832 858,3200 
SIM 

122 PÇ 80 CAP ESGOTO 100MM 6,5422 523,3760 
SIM 

123 UND 70 CAP ESGOTO 75MM 6,5211 456,4770 
SIM 

124 UN 130 CAP ESGOTO 50MM 3,7620 489,0600 
SIM 

125 PÇ 150 CAP ESGOTO 40MM 2,4329 364,9350 
SIM 

126 UN 150 LUVA DE ESGOTO 40MM 1,6545 248,1750 
SIM 

127 PÇ 150 LUVA DE ESGOTO 50MM 3,2938 494,0700 
SIM 

128 UN 100 LUVA DE ESGOTO 75MM 5,2107 521,0700 
SIM 

129 PÇ 100 LUVA DE ESGOTO 100MM 5,2350 523,5000 
SIM 

130 UND 55 
CAIXA DE GORDURA REDONDA COM 
TAMPA E CESTO MEDINDO 
250X250X75MM 

94,3929 5.191,6095 
SIM 

131 UN 80 
CAIXA SIFONADA ASTRA 150X150X50MM 
COMPLETA COM GRADE/QUADRADA 

49,3716 3.949,7280 
SIM 

132 PÇ 150 
ASSENTO DE VASO C/TAMPA OVAL 
INJETADO BRANCO MODELO ASTRA 

41,1921 6.178,8150 
SIM 

133 PÇ 80 

ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DO 
VASO SANITÁRIO, COM GUIA PLÁSTICA 
PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO; 
MALEÁVEL E DE FÁCIL ADESÃO 

8,0581 644,6480 

SIM 

134 PÇ 1100 
PARAFUSO PARA FIXAR VASOS 
SANITÁRIO COM BUCHA Nº 10 

2,3882 2.627,0200 
SIM 

135 UND 60 
MICTÓRIO SIFONADO COM MECANISMO 
BRANCO 50X30CM 

273,9747 16.438,4820 
SIM 

136 PÇ 70 
REGISTRO DE GAVETA COM 
ACABAMENTO ¾ MODELO 4509 

34,9369 2.445,5830 
SIM 

137 PÇ 70 
REGISTRO DE PRESSÃO 1416 3/4 
ACABAMENTO C-50 MEAL CROMADO 

40,4976 2.834,8320 
SIM 

138 UND 40 
TAMPA PARA CAIXA DE GORDURA 
REDONDA DE METAL 250MM 

41,8518 1.674,0720 
SIM 

139 UN 150 
TORNEIRA 1180 40 MESA COZINHA 
MOVÉL 

67,2148 10.082,2200 
SIM 

140 UN 150 
TORNEIRA 1195 50 LAVATÓRIO BICA 
MÓVEL 

56,9106 8.536,5900 
SIM 

141 UND 170 
TORNEIRA BÓIA METAL VAZÃO TOTAL 
MODELO 11361 3/4 

183,9002 31.263,0340 
SIM 

142 UND 70 TORNEIRA BOIA METAL VAZÃO TOTAL 1” 173,8711 12.170,9770 
SIM 
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143 PC 300 
TORNEIRA LONGA DE METAL JARDIM 
AMARELA ROSCA ½ 

30,1274 9.038,2200 
SIM 

144 PÇ 150 
VÁLVULA DESCARGA METAL MODELO 
4550 BASE 1 ½ 

130,8882 19.633,2300 
SIM 

145 UND 1500 
BUCHAS VEDANTES PARA TORNEIRA ½ 
DE SILICONE E METAL 

3,1233 4.684,9500 
SIM 

146 PC. 130 COLUNA PARA LAVATÓRIO BRANCO 59,0813 7.680,5690 
SIM 

147 PÇ 1100 
BICO ADAPTADOR PARA TORNEIRA ¾ 
METAL 

5,7520 6.327,2000 
SIM 

148 CJ 300 

CONJUNTO ADAPTADOR PARA 
TORNEIRA ENGATE RÁPIDO, SENDO 
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2 
POLEGADA, ENGATE ROSCA PARA 
TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA COM 
ADAPTADOR PARA TORNEIRA 3/4. 
SISTEMA CLICK FÁCIL 

17,1433 5.142,9900 

SIM 

149 UND 50 LAVATÓRIO L 915 455 X 360 BRANCO 84,1380 4.206,9000 
SIM 

150 CX 150 
MASSA DE CALAFETAR EM FILETES, 
SENDO CAIXA COM 350 GRAMAS 

12,6460 1.896,9000 
SIM 

151 PÇ 2100 PLUG RR 1/2 0,9273 1.947,3300 
SIM 

152 PÇ 2100 PLUG RR 3/4 1,9593 4.114,5300 
SIM 

153 UND 100 REGISTRO DE ESFERA 1552 1 1/2 METAL 137,9794 13.797,9400 
SIM 

154 UN 150 REPARO 4686 HIDRA LUXO 924 1 ½ 38,0878 5.713,1700 
SIM 

155 PÇ 150 REPARO PARA VÁLVULA DOCOL 55,1845 8.277,6750 
SIM 

156 UND 150 REPARO DE VÁLVULA HIDRA MAX 2550 44,0253 6.603,7950 
SIM 

157 UND 180 REPARO DE VÁLVULA HIDRA 2545 97,4198 17.535,5640 
SIM 

158 PÇ 170 VÁLVULA 2572 MICTÓRIO HORIZONTAL 457,1186 77.710,1620 
SIM 

159 PÇ 150 VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4 40,5820 6.087,3000 
SIM 

160 UND 150 VÁLVULA DE RETENÇÃO 32MM 74,0427 11.106,4050 
SIM 

161 PÇ 130 REPARO VÁLVULA ASTRA 60,1854 7.824,1020 
SIM 

162 PÇ 100 ACABAMENTO PARA VÁLVULA ASTRA 37,6870 3.768,7000 
SIM 

163 PÇ 150 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DOCOL 44,1264 6.618,9600 
SIM 
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164 PÇ 150 ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA 49,4097 7.411,4550 
SIM 

165 TB 300 SILICONE GEL SACHE 50G 8,7608 2.628,2400 
SIM 

166 GRS 190 

VEDANTE LÍQUIDO VEDA ROSCA 100G, 
RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO E 
GASOLINA, COMPOSTO À BASE DE 
RESINAS SINTÉTICAS, APARÊNCIA 
(VISUAL): PASTA BRANCA, 
PREENCHIMENTO DE FOLGA: ATÉ 0,30 
MM 

17,9082 3.402,5580 

SIM 

167 TB 150 VEDA CALHA CINZA 280 G 13,9263 2.088,9450 
SIM 

168 PC 80 
VÁLVULA AMERICANA EM ABS 
CROMADO, MEDINDO 3.1/2 

14,2080 1.136,6400 
SIM 

169 UN 120 
ESGUICHO REFORÇADO METÁLICO 
REGULÁVEL 

31,0312 3.723,7440 
SIM 

170 MTS 1100 
MANGUEIRA JARDIM DUPLA CAMADA 
VERDE - 1/2 

3,0794 3.387,3400 
SIM 

171 PÇ 700 
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13 - 
19MM 

2,6865 1.880,5500 
SIM 

172 UND 700 
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 19 - 
25MM 

3,5144 2.460,0800 
SIM 

 

 

(*) TODOS OS LOTES/ITENS SÃO EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, EM CUMPRIMENTO AO INCISO I DO ARTIGO 48 DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006, E ALTERAÇÕES. 
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CONCORRENCIA Nº 18/2021 

 
PROCESSO Nº 031978/2021 

 
ANEXO V 

 
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.3.1 DO EDITAL 

 

  

 A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o 

N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF n.º..........................., DECLARO, sob as 

penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar da 

CONCORRENCIA Nº _____/2021, PROCESSO LICITATÓRIO: 031978/2021: 

 

“5.3.1 – “reúne condições de apresentar oportunamente, se vencedor da licitação, 

uma amostra do(s) produtos cotados que será(ão) analisado(s) pelos responsáveis 

pela área técnica da Secretaria requisitante e, ainda, ficha técnica dos produtos 

cotados, em língua portuguesa, relativo ao material cotado e/ou equipamento, sem 

emendas ou rasuras, identificando corretamente o produto cotado (marca, código, 

modelo etc) sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica.” 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 


