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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

REPUBLICADO 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2021. 

EDITAL RERRATIFICADO Nº 034/2021. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 28 DE MAIO DE 2021 ÀS 08:00 HORAS 

TIPO MENOR PREÇO DO LOTE 

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA. 

INTERESSADA: DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS / DIVISÃO DE COMPRAS. 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1 – O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Dr. FABIANO DE MELLO BELENTANI, no 

uso de suas atribuições legais e na qualidade de autoridade competente, torna público que se acha 

aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 010/2021, objeto do 

Processo Licitatório nº 059/2021, do tipo menor preço, execução indireta, sob o regime de empreitada 

por preço unitário do lote, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei 

Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto 5.450/2005, Lei 

Federal nº. 10.097 de 19 de dezembro de 2000, Decreto Federal nº 5.598 de 1º de dezembro de 

2005, Decreto Municipal nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº 5.894 de 11 de julho 

de 2016, Decreto Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 

de 2014.e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO (CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO 

DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS). 

 

Esta licitação atende à Requisição de Aquisição datado de 31 de março de 2021, proveniente da 

Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos, autor e responsável pelo descritivo do objeto ora 

licitado, pelo Termo de Referência e Cotação de Preços, através de seu Diretor SR. JOÃO VITOR 

GALHARDI NERI, conforme assinaturas constantes na mencionada Requisição de Aquisição, Termo 

de Referência e Planilha de Preços, integrantes do presente processo licitatório. 

 

1.2 – A sessão pública de processamento do Pregão será realizada exclusivamente por meio 

eletrônico/Internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as 

suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br e será conduzida pelo Pregoeiro com o 

auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo licitatório em epígrafe, conforme datas 

e horários definidos abaixo:  

RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
 
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 03 DE MAIO DE 2021 ÀS 08h00. 
 
ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 28 DE MAIO DE 2021 DÀS 08h00 AS 14H00. 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 28 DE MAIO DE 2021 ÀS 14h01. 
 
TEMPO DE DISPUTA: 10 MINUTOS. 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
 

 e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 Fax: (17) 3543-9015 

 Fone: (17) 3543-9028 
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O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou www.novohorizonte.sp.gov.br, “acesso no link - licitações”,  

 

1.2.1 – Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.2.2 –  Os interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos no presente edital 

para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como as 

condições e prazos de cadastramento, envio e abertura da proposta e início da disputa.  

1.3 – 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 (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

1.3.1 – O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado digitalmente 

por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras 

– ICP Brasil. 

1.4 – O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

(www.novohorizonte.sp.gov.br) no link licitações, bem como no endereço eletrônico da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br), sendo que quaisquer esclarecimentos a 

respeito da presente licitação poderão ser registrados e obtidos diretamente na plataforma da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias. 

 

2 – OBJETO 

2.1 – REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAIS DE PINTURA, para uso 

das Secretarias, Diretorias e Divisões da Prefeitura de Novo Horizonte - SP, pelo período de 06 (seis) 

meses, conforme descrição e quantidade constante do Termo de Referência - ANEXO I. 

 

3 – RESERVA DE RECURSOS 

3.1 – O valor orçado pela Prefeitura de Novo Horizonte encontra-se com vista franqueada aos 

interessados em participarem do certame nos autos do presente processo. 

 

3.2 - As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com dotação(ões) 

orçamentária(s)a ser(em) indicada(s) na AF – Autorização de Fornecimento, na ocasião da solicitação 

de entrega da mercadoria, e onerará futuramente os recursos orçamentários e financeiros 

correspondentes: 

 
GABINETE DO PREFEITO 

CONTA: 024 

UNIDADE: 02.01.00.041220002.2.003.339030 

GABINETE DO PREFEITO 

CONTA: 044 

UNIDADE: 02.01.01.061820003.2.006.339030 

DEPART. DE ASSUNTOS JURIDICOS 

CONTA: 70 

UNIDADE: 02.03.00.041220003.2.008.339030 

DEPART. DE SERV. ADIMINISTRATIVOS 

CONTA: 83 

UNIDADE: 02.04.01.041220003.2.009.339030 

DEPART. DE GESTÃO PÚBLICA 

CONTA: 83 

UNIDADE: 02.05.00.041220003.2.138.339030 

DIRETORIA MUN. DESENV. ECONÔMICO CONTA: 

580 

UNIDADE: 02.12.00.041220023.2.041.339030 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CONTA: 113 

UNIDADE: 02.05.02.041220003.2.012.339030 

DEPARTAMENTO MUN. FINANÇAS 

CONTA: 131 

UNIDADE: 02.06.00.041250003.2.016.339030 

UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO 

CONTA: 194 

UNIDADE: 02.07.00.041220019.2.137.339030 

FUNDO MUN. DE ASSIS.DESENV. SOCIAL 

CONTA: 242 

UNIDADE: 02.08.01.082440029.2.074.339030 

DIRETORIA MUN. ASSISNTÊNCIA SOCIAL 

CONTA: 285 

UNIDADE: 02.08.03.082430028.2.073.339030 

DIR. MUNICIPAL DE OBRAS E POSTURAS 

CONTA: 297 

UNIDADE: 02.09.00.154510008.2.140.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTA: 324 

UNIDADE: 02.10.01.103010010.2.028.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTA: 357 

UNIDADE: 02.10.01.103020010.2.026.339030 

http://www.ourinhos.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.ourinhos.sp.gov.br/
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTA: 387 

UNIDADE: 02.10.01.103040010.2.051.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTA: 404 

UNIDADE: 02.10.01.103050010.2.052.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTA: 424 

UNIDADE: 02.11.01.123610012.2.031.339030 

SECRETARIA A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTA: 451 

UNIDADE: 02.11.01.123610012.2.071.339030 

DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CONTA: 723 

UNIDADE: 02.19.00.133920009.2.139.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTA: 

562 

UNIDADE: 02.11.04.123060034.2.034.339030 

DIR. MUN. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

CONTA: 601 

UNIDADE: 02.13.01.185410018.2.046.339030 

DIR. MUN. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

CONTA: 623 

UNIDADE: 02.13.01.154520018.2.044.339030 

DIR. MUN. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

CONTA: 630 

UNIDADE: 02.13.03.185410018.2.045.339030 

DIR. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

CONTA: 640 

UNIDADE: 02.14.00.278120020.2.043.339030 

DIR. DESENV. AGROP. ABAST. PISCICULTURA 

CONTA: 658 

UNIDADE: 02.15.00.206060017.2.123.339030 

DIR.  DESENV. AGROP. ABAST. E PISCICULTURA 

CONTA: 674 

UNIDADE: 02.15.00.266050033.2.049.339030 

DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO 

CONTA: 681 

UNIDADE: 02.16.00.041220021.2.050.339030 

DIRETORIA PROJETOS,POSTURAS E ILUMINAÇÃO 

CONTA: 697 

UNIDADE: 02.17.00.154510008.2.141.339030 

DIRET MUNICIPAL TEC. DA INFORMAÇÃO 

CONTA: 713 

UNIDADE: 02.18.00.041260003.2.136.339030 

DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO 

CONTA: 182 

UNIDADE: 02.06.06.041210003.2.018.339030 

 

4 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 

do licitante, até o limite de horário previsto no Edital no Sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias 

e no sítio eletrônico:  www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

4.2 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de login de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e 

regulamento do sistema. 

4.3 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira 

de Mercadorias ou a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

4.3.1 – Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso de senha. 

4.4 – O licitante deverá estar credenciado, diretamente ou através da corretora de mercadorias 

associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central 

Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para 

apresentação da proposta e início do pregão. 

4.5 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante, que pagará a 

Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o equivalente aos custos pela 

utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

4.5.1 – A licitante arcará integralmente com todos os custos de participação no presente certame, 

independente do resultado do procedimento licitatório. 

4.6 – Somente poderão participar deste pregão eletrônico empresas que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação e que atendam aos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital. 

4.7 – Não poderão participar deste Pregão: 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 a) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

b) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) empresário impedido e suspenso de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 

da lei 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

d) empresário impedido de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 9.605/98; 

e) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 

nº 8.429/92; 

f) empresário declarado inidôneo pelo Poder Público e não reabilitado; 

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

h) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

h.1) entende-se por “participação indireta” a que alude o artigo 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 

objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA 

BRASILEIRA DE MERCADORIAS 

5.1 –  As licitantes interessadas poderão optar pelas seguintes formas de credenciamento para 

participação:  

a) Utilizar a intermediação de uma corretora vinculada à Bolsa, nomeando através do Termo de 

Credenciamento com firma reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer corretora 

de mercadorias, de sua livre opção, associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo 

poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no site: 

www.bbmnetlicitacoes.com.br,  

b) participar diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

5.2 – A participação da licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do 

sistema, 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; 

5.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.7 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 

do licitante junto a plataforma bbmnet. 

5.7.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

5.7.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, 

disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 6 – PARTICIPAÇÃO 

6.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite estabelecidos; 

6.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

6.3 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o 

credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa.  

6.4 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas, a 

adjudicação do objeto e a homologação do processo deve ser acompanhado pelos participantes por 

meio do portal da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que veiculará avisos, convocações, 

desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

 

 7 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

7.1 – A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço exigidos neste Edital, que se refere ao 

Anexo V – Ficha Técnica Descritiva do Objeto, até a data e horário marcados para abertura da 

sessão pública. 

7.1.1 – Na etapa de apresentação da proposta não haverá ordem de classificação das propostas, o 

que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação e julgamento da(s) proposta(s). 

7.2 – 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. 

7.3 – A licitante deverá consignar, na forma expressa e em campo próprio do Sistema eletrônico as 

informações abaixo: 

a) Preços unitários dos itens e total do Lote, expressos em moeda corrente nacional, escritos 

em algarismo, com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas 

resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas 

diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

b) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste Pregão 

Eletrônico; 

 

c) A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar em 

campo próprio do Sistema a condição da empresa para fazer jus aos benefícios previstos na Lei 

Complementar n.º 123/2006 e alterações. 

c.1) Para efeitos desta licitação, considera-se microempresas e empresas de pequeno porte, 

respectivamente, as empresas que se enquadram nas definições dos incisos I e II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido, para nenhum efeito legal, 

a pessoa jurídica incluída nas vedações estabelecidas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/06; 

 

c.2) A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte 

para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 incorrerá no 
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 crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no artigo 299 do 

Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

7.3.1 – No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no 

campo próprio a marca do(s) produto(s) ofertado(s). 

7.3.1.1 – A não inserção de informações contendo a marca do(s) produto(s) implicará na 

desclassificação da licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta; 

7.4 – A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico, devendo, 

obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha técnica descritiva do objeto, conforme o modelo 

do Anexo V, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 

7.4.1 – Condições e prazo de entrega: conforme descrição do Termo de Referência – Anexo 

I.  

7.4.2 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão 

deste Pregão Eletrônico; 

7.4.3 – Deverá constar ainda na ficha técnica descritiva a Marca do produto ofertado. 

7.4.4 – Por ocasião da verificação da aceitabilidade da(s) proposta(s) classificada(s) provisoriamente 

em primeiro lugar, o pregoeiro submeterá os documentos apresentados para análise da equipe 

técnica competente designada que realizará a avaliação e subsidiará o julgamento. 

7.5 – A inclusão de qualquer documento, diferente do solicitado neste Edital, acarretará na 

desclassificação do licitante. 

7.6 – A declaração falsa relativa à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.  

7.7 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  

7.8 NA FICHA TÉCNICA É VEDADA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

7.9 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada.  

7.10 – O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação 

da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, perdurará por 

mais de um dia.  

7.9.1 – Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes 

informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.  

7.10 – O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I – Termo de 

Referência deste Edital. 

7.11 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste 

edital.  

7.12 – Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os lotes, podendo o licitante 
apresentar proposta somente para o(s) lote (s) de seu interesse; 

7.13 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações 

de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
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8 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 – A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 

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

8.1.1 – Ao término do prazo definido para credenciamento e recebimento das propostas, encerra-se, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

8.2 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens (chat), em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema, o Pregoeiro verificará as propostas 

apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital.  

8.4 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  

 

8.5 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO poderá 

decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras 

editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio 

preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, 

condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

 

9 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. O licitante somente poderá encaminhar lance por meio 

do sistema eletrônico, que registrará imediatamente o horário e o valor do mesmo. 

9.1.1 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.2 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável 

inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá 

sobre o preço do lote. 

9.2.1 – Na hipótese da empresa licitante não conseguir ofertar o menor preço, conforme redução 

mínima prevista no item 9.2, a mesma poderá apresentar lances intermediários para deixar registrado 

na ata para fins de classificação e para eventual convocação ocasionada por inabilitação das 

empresas classificadas provisoriamente em melhores colocações ou se ocorrer liberação do 

fornecimento. 

9.2.2 - Considera-se lance intermediário, aqueles superiores ao menor já ofertado, porém 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. 

9.2.3 - Cada licitante poderá encaminhar lances intermediários com valor superior ao menor preço 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado 

para o lote, observada a redução mínima entre os lances exigida no item 9.2 deste Edital. 

9.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.  

9.4 – Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo em caso de empate o lance recebido 

e registrado primeiro. 
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 9.5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração. 

9.6 – Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível.  

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

realizados; 

9.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e- mail, divulgando 

data e hora da reabertura da sessão; 

9.9 - Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto:  

9.9.1 – A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esta 

etapa, a duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, por mais 2 

(dois) minutos, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos, o sistema prorrogará automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e assim 

sucessivamente, até que não sejam registrados quaisquer lances. Não havendo novos lances 

ofertados nas condições estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, 

quando finalizado o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que 

ensejar prorrogação; 

9.9.2 - O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação 

automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o término 

da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe 

três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver 

um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do 

período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de 

fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem 

para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente. 

 

9.9.3 -  O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, 

conforme explanado acima. 

9.9.4 - Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 

negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma 

Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 

9.9.5 - Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do 

desempate em favor da empresa declarada ME/EPP/MEI. 

9.9.5.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada; 

9.9.5.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 

situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta 

no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 

Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
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 b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 9.9.5.1 o sistema realizará sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá exercer a preferência a apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

9.9.5.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase 

de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.9.5.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-

ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quando disposto no art. 

4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese 

de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se 

encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.5.1; 

9.9.6 – Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela 

proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

9.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades legais cabíveis. 

9.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

9.12 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

9.13 – O pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 

da etapa de lances.  

9.14 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do 

início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.  

9.15 – Para o julgamento da(s) proposta(s) será adotado o critério de menor preço por LOTE, 

podendo o pregoeiro encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante 

que tenha apresentado o lance mais vantajoso e decidir sobre sua aceitação, observados os prazos 

para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade 

e demais condições definidas neste edital. 

9.15.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes.  

9.16 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.16.1 – Para os casos em que a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total 

estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para 

alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, preço da proposta vencedora e 

posterior averiguação dos documentos de habilitação. 

9.17 – Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas neste 

edital, o pregoeiro passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

9.18 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
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 sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda o edital. 

9.18.1– No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível aos licitantes. 

9.18.1.1 – Na hipótese de suspensão da sessão pública para realização de diligências, para os casos 

mencionados no subitem anterior, a sessão pública somente será reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

9.19 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor 

da proposta ou lance de menor preço. 

9.20 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

10 – HABILITAÇÃO  

10.1 – A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico os 

documentos de habilitação exigidos neste Edital, concomitantemente com a proposta de 

preços – Ficha Técnica Descritiva do Objeto – Anexo V, até a data e horário marcados para 

abertura da sessão pública. 

10.2 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir os documentos de 

habilitação anteriormente encaminhada.  

10.3 – PARA FINS DE HABILITAÇÃO, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR OS 

DOCUMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS OS QUAIS DIZEM RESPEITO A:  

10.3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) 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; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

 

Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela Certidão 

Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, 

devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a 

composição acionária da empresa. 

 

Para ME/EPP, apresentar junto com o ato constitutivo, um dos seguintes documentos: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 
b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que 

não a comercial; 
c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições – Simples Nacional. 
 

10.3.2 - PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão Negativa 

de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto n°. 5.512 de 
15 de agosto de 2005; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa expedida 
pela Diretoria da Fazenda do Estado em que estiver situada a sede do licitante, dos tributos 
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 relativos a atividade da empresa, ou declaração de isenção ou de não incidência 
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

e) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da Lei 
Federal nº. 12.440/11." 

 

10.3.3 - PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 
(noventa) dias da data de sua emissão. 

 

10.3.4 - PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) 10.3.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoas jurídicas do direito público ou 
privado, que represente no mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade do objeto licitado. 
 

10.4 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

10.4.1. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 

menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 

8.666/93, conforme Anexo III. 

 

10.4.2 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 

§ 2º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo III. 

           

          10.4.3 Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser optante. 

(Ver modelo Anexo IV, caso seja optante). 

 
10.5 - PARA AS EMPRESAS CADASTRADAS na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), válido na data limite fixada para apresentação dos 
documentos neste Pregão; 

b) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão Negativa 
de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto n°. 5.512 de 
15 de agosto de 2005; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

d) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da 
Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo III). 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do § 2.º 
do artigo 32 da Lei 8.666/03 (Ver modelo conforme Anexo III) 

f) Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser optante. (Ver 
modelo Anexo IV, caso seja optante). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da Lei 
Federal nº. 12.440/11." 

 

10.6. - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em 

órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério 

do pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos 

supervenientes. A aceitação das certidões, ou em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato 

Oficial. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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 10.7. - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, 

no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes 

prazo para atendimento. 

 

10.8. - A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em 

desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação da licitante. 

 

10.9. Se o licitante for 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 que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.11. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos 

estabelecimentos disposto neste item 10 do edital. 

 

10.12. - Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 

do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966). 

 

10.13. - Todas as certidões e documentos deverão ser apresentados na forma da Lei dentro do prazo 

de validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar da 

expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de validade. 

 

10.14. - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for homologado o certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 

certidão negativa. 

 

10.15. - A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à Contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

ESCRITAS 

11.1. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta escrita de preços – 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto – Anexo V, dos licitantes, deverão ser encaminhados até a 

abertura da sessão pública, conforme previsto neste edital, contados da convocação do 

Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” 

ou “jpg”, observado o limite de 06 (seis) Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação 

estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

11.2 – Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

11.3 – Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, será aberto o 

prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

11.4 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta escrita 

dentro do prazo estabelecido, ou seja, até a abertura da sessão, acarretará na desclassificação 

e/ou inabilitação da licitante, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

11.5 –  Finalizada a sessão pública será concedido prazo para apresentação de documentos originais 

ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do item 

11.1, bem como a proposta escrita atualizada, devendo ser relacionados e apresentados na 

Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, localizada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 

nº 185, Centro – CEP: 14.960-000, das 07h30min às 17h00min, em até 02 (dois) dias úteis após o 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de 

habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

11.5.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos 

originais para que sejam autenticados por servidor da Divisão de Licitações e Contratos desta 

Prefeitura. 

11.5.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto 

de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, 

dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

11.6. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

11.7 – A critério do Pregoeiro, desde que devidamente justificado, o prazo poderá ser prorrogado. 

11.8 – Objetivando a segurança e a integridade dos documentos apresentados, recomenda-se que 

sejam numerados e rubricados em todas as folhas. 

11.9 – A proposta escrita deverá ser enviada em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a 

última assinada pelo representante Legal da Empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações 

alternativas, devidamente datada. 

11.10 – Deverão estar consignados na proposta escrita atualizada, conforme modelo constante do 

ANEXO V - A: 

11.10.1 – Dados do licitante; dados bancários para pagamento e dados do representante legal da 

empresa para assinatura da ata de registro de preços; 

11.10.2 – Preços unitários dos itens e total dos lotes, expressos em moeda corrente nacional, 

escritos em algarismo, com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas 

resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas 

diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.10.3 –Condições e prazo de entrega: Conforme descrição do Termo de Referência – Anexo I. 

11.10.4 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste 

Pregão Eletrônico; 

11.10.5 – Deverá constar ainda na proposta escrita a MARCA do produto ofertado. 

11.10.6 – Os documentos a que se referem as alíneas acima, somente deverão ser encaminhados 

para os lotes da qual a licitante consagrou-se vencedora. 

11.11 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

11.12 – O preço ofertado é fixo e irreajustável durante a vigência da ata de registro de preços. 

11.13 – A planilha de cotação dos lotes deverá obedecer à ordem do Anexo I. 

12 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

12.1 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
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 convocatório do Pregão, devendo a petição ser feita através do endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, em campo próprio do sistema. 

12.2 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data 

de recebimento do pedido.  

12.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 

nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas.  

12.4 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado neste Edital, implicará 

na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

12.5 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 

interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 

propostas. 

13– RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, 

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de 

recurso. 

13.1.1 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-

a, em campo próprio do sistema.  

13.2 – Dos atos do Pregoeiro, cabe recurso, devendo haver manifestação da licitante no prazo 

estabelecido, em campo próprio do sistema, com o devido registro dos memoriais  contendo as 

razões da motivação, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do 

dia em que houver expediente nesta Prefeitura, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas 

para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na Divisão de Licitação e Contratos 

desta Prefeitura, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro – Novo Horizonte – 

Estado de São Paulo – CEP 14.960-000, no horário das 07:30 às 17:00 horas.  

13.2.1 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente; 

13.2.2 -  O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 

na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

13.2.3 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 

eletrônico e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 

efetuada mediante protocolo, na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à Praça Dr. 

Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro – Novo Horizonte – Estado de São Paulo – CEP 14.960-

000, no horário das 07:30 às 17:00 horas, nos dias úteis, observados os prazos estabelecidos no 

subitem 13.2. 

13.2.4 – No decorrer do prazo de recurso será aberta vista dos autos às licitantes que a solicitarem, 

independentemente de requerimento, na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, de onde os autos do processo não poderão ser 

retirados. 

13.2.5 – Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá obtê-

las mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias 

requisitadas. 

13.3 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 

do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 13.4 – A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão 

pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à 

licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

13.5 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 

classificados e desclassificados. 

13.6 – A adjudicação será feita pelo menor valor do lote. 

 

14 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 

14.1 – A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto 

Municipal nº 4.117 de 15 de fevereiro de 2006, no que couber, e será subscrita pela autoridade 

competente. 

14.2 – A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es), com 

observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão observadas nas 

futuras contratações. 

14.3 – O prazo de validade do registro de preços será de 06 meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

14.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas do 

Decreto Municipal nº 4.117 de 15 de fevereiro de 2006. 

14.5 – A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, podendo ser prorrogado, mediante solicitação do 

interessado, uma única vez por igual período a critério da Administração. O proponente que deixar 

de fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.5.1 – Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura providenciará a imediata publicação da Ata e, se for 

o caso, do ato que promover a sua exclusão. 

14.6 – A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 

igualdade de condições. 

14.7 – Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a empresa Detentora terá seu Registro de 

Preços cancelado quando: 

14.7.1 – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

14.7.2 – Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido por esta Prefeitura, 

sem justificativa aceitável; 

14.7.3 – Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

14.7.4 – For impedida e suspensa de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 

8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo; 

14.7.5 – For impedida de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 

14.7.6 – For proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.429/92; 

14.7.7 – For declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitada. 

14.8 – A(s) Detentora(s) incluída(s) na Ata de Registro de Preços estará(ão) obrigada(s) a fornecer 

nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata. 
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 14.9 – Os pedidos de fornecimentos ocorrerão de acordo com as necessidades desta 

Prefeitura e por meio da emissão de Autorização de Fornecimento e a respectiva Nota de 

Empenho, com observância das disposições do item 16 deste Edital. 

14.9.1 – Se, por ocasião da emissão da Autorização de Fornecimento, as Certidões de Regularidade 

de Débito Fiscal e Trabalhista da Detentora, estiverem com os prazos de validade vencidos, esta 

Prefeitura verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo licitatório a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 

salvo impossibilidade devidamente justificada. 

14.9.2 – Se não for possível atualizá-la por meio eletrônico hábil de informações, a Detentora será 

notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 

trata o subitem 14.12.1 mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazo de validade 

em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

14.10 – A Detentora que, notificada, recusar-se injustificadamente em receber a Autorização de 

Fornecimento, terá seu Registro de Preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

15 – DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO 

PROCESSO 

15.1 – Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública 

do pregão com vistas à celebração da contratação, através da própria plataforma eletrônica bbmnet, 

quando a adjudicatária: 

15.1.1 – Se recusar a assinar a ata de registro de preços ou quando convocada à assinatura, dentro 

do prazo de validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal e/ou 

trabalhista, ou não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 

15.1.2 – No caso de microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte declarada(s) vencedora(s) 

com irregularidade fiscal e/ou trabalhista nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, deixar(em) 

de apresentar a documentação de regularidade fiscal e/ou trabalhista para fins de assinatura do 

contrato. 

15.2 – A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso. 

15.3 – A divulgação do aviso ocorrerá diretamente pela Plataforma Eletrônica BBMNET, por 

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Novo Horizonte, ofício encaminhado aos 

interessados e divulgação no endereço eletrônico www.Novo Horizonte.sp.gov.br.  

15.4 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à fase de 

negociação. 

 

16 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

16.1 – O objeto desta licitação deverá ser executado nos prazos, local e atender as condições 

estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 

17 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

17.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da Detentora, bem 

como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável pela fiscalização do 

recebimento do objeto deste Edital. 

17.1.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os 

contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 

destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

17.1.2 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

17.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 

necessários à contratação contenham incorreções. 

http://www.ourinhos.sp.gov.br/
http://www.ourinhos.sp.gov.br/
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 17.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início 

e encerramento em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte. 

17.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 

solicitada à Detentora, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 

deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

17.3.1 – Caso a Detentora não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

17.4 – A Detentora terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es) 

da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela Prefeitura Municipal, com base 

na variação do IPCA-E do IBGE. 

17.5 – A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pode deduzir, do montante a pagar, os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Detentora, nos termos deste edital. 

 

18 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o termo 

de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta. A recusa se 

configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinado. 

Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de pequeno porte que, uma vez 

consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei Complementar 

nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a regularidade 

tempestiva da situação fiscal. 
 

18.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre 

o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o 

percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da 

CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem 

prejuízo do processo de advertência, até o limite de 10 dias. 
 

18.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 

qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 18.2., sem prejuízo 

do processo de advertência. 
 

18.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 

etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento 

de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 

de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada 

proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de 

impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese 

em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, 

sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 

18.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 

comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da Lei 

8.666/93.  
 

18.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 

impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 

obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de 

Novo Horizonte 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 Município de Novo Horizonte poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 
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 19.2 – Os quantitativos expressos no Edital são estimativos e poderão sofrer 

decréscimos ou supressão, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

19.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

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

pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

 

19.4 - 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; 

 

19.5 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

 

19.6 - 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; 

 

19.7 - 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; 

 

19.8 - 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; 

 

19.9 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

 

19.10 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

do Pregoeiro em contrário. 

 

19.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 

site: www.novohorizonte.sp.gov.br; 

 

19.12 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente; 

 

19.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o de Novo Horizonte-SP, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro; 

 

19.14 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário das 07h30m às 

12h00 e das 13h30m às 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão de Licitações 

e Contratos, no andar térreo do Paço Municipal, ou pelo telefone: (17) 3543-9015, para melhores 

esclarecimentos. 

 

19.15 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 

de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer 

indenização. 

Novo Horizonte, 14 de maio de 2021. 
 

 

 

DR. FABIANO DE MELLO BELENTANI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAL DE PINTURA para utilização de 

diversos setores e diretorias da Prefeitura de Novo Horizonte. por um período de 06 meses, conforme 

descrição, orçamentos e cronograma de entrega abaixo descritos. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 Justifica-se a presente aquisição para manutenção e revitalização dos prédios da Prefeitura 

Municipal de Novo Horizonte, de forma que possa manter a conservação dos mesmos, além de 

garantir o bem-estar dos funcionários e cidadãos que acessam o local.   

2.2 Justifica-se a modalidade de Registro de Preços pela impossibilidade de prever a necessidade 

dos diversos materiais de pintura licitados, sendo que a reforma dos imóveis públicos nem sempre é 

previsível como, por exemplo, devido a acidentes ou efeitos da natureza. Consideramos também a 

ausência de condições de estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de 

perda decorrentes do armazenamento. 

 

3. DA ENTREGA  

3.1 PRAZO  

3.1.1. Prazo máximo de até 10 dias corridos do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

3.1.2. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, desde que justificado pela contratada e aceito 

pela contratante;  

 

3.2 CONDIÇÕES DE ENTREGA 

3.2.1. Prover mão de obra suficiente para transportar os materiais adequadamente durante a entrega. 

3.2.2 Entregar os materiais devidamente acompanhados do Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletrônica – DANFE com a descrição completa, contendo local de entrega, descrição do produto 

entregue e quantidade, bem como dados do referido PREGÃO E ATA (número da ata);  

 

3.3 LOCAL E HORÁRIO DE RECEBIMENTO 

3.3.1 O objeto desta licitação será entregue nas dependências de cada diretoria requisitante. Os 

endereços estarão indicados na Autorização de Fornecimento. 

3.3.2. A empresa deverá entregar os materiais durante o expediente de trabalho da Prefeitura de 

Novo Horizonte, sendo ele das 07:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. Fora desse horário o 

recebimento poderá ser recusado, a critério do órgão solicitante. 

3.4 RECEBIMENTO  

3.4.1 Recebimentos definitivo dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do 

recebimento provisório, desde que comprovada a adequação do material, aos termos do Edital, da 

proposta e da Ata de Registro de Preços e desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições;  
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4. LOCAIS DE ENTREGA  

Observação: Estão sujeitos à mudança de endereço. 

 

ENDEREÇOS DE ENTREGA 

SECRETARIA DE SAÚDE – BARRACÃO - SAÚDE DEPÓSITO - AV. CONEGO ALFREDO REITH, 1245 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - RUA 7 DE SETEMBRO, 711 – CENTRO 

DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - RUA DR. VICTOR GARBARINO, 115 - VILA PATTI 

DIRETORIA DE TRÂNSITO - RUA TRAJANO MACHADO, 494 – CENTRO 

PAÇO MUNICIPAL -  PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO 

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RUA 28 DE OUTUBRO, 385 - CENTRO 

DIRETORIA DE AGR E MEIO AMBIENTE/ BOMBEIROS / CULTURA - AV. DA SAUDADE 1.141 – JARDIM ALMICE 

BARRACÂO MUNICIPAL - RUA PRUDENTE DE MORAES, 369 - VILA BAUMAN 

DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA PRUDENTE DE MORAES, 440 – CENTRO. 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e DIRETORIA DE TURISMO - RUA SÃO JOSÉ, 593 - CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RUA CARVALHO LEME, Nº 362 - CENTRO  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

5.1 É obrigação da empresa detentora da Ata, apresentar ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO 

para fins de recebimento de notificações, comunicados, intimações, bem como empenhos e 

Autorizações de Fornecimento, podendo fazê-lo desde logo em sua proposta de preços na 

licitação; 

5.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a 

execução desta aquisição, no prazo máximo de 3 dias úteis. 

5.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, 

fretes decorrentes do transporte e instalação dos equipamentos, sem qualquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte - SP.  

5.4. Substituir às suas expensas, todo e qualquer material entregue em desacordo com as 

especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a 

apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia.  

5.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega efetiva do objeto adquirido, inclusive por 

transportadoras.  

 

6. DOS MATERIAIS 
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6.1. Em nenhuma hipótese serão aceitos produtos embalados inadequadamente, sem referência 

de fabricação, de procedência duvidosa, de marca diferente da proposta, com prazo de validade 

vencida, ou que por qualquer motivo apresente defeito que venha comprometer sua eficácia; 

 

6.2. Não serão aceitas tintas ou materiais de fabricação artesanal;  

 

6.3. Validade de no mínimo 12 (dozes) meses, e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) 

dias, contados retroativamente da data da entrega do produto; produto sujeito a verificação no 

ato da entrega; aos procedimentos administrativos. 

6.4. Descrição no rótulo deverá ser direcionada ao item ofertado, conter também externamente 

quando for pertinente: prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou 

notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, telefone SAC, composição 

química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da 

embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. 

Determinados pela ANVISA. 

6.5. Testado e certificado por laboratório creditado pelo INMETRO quando pertinente. 

6.5. Possuir FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos) quando pertinente. 

6.6. Os produtos deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT conforme descrito 

no detalhamento dos produtos em anexo, quando pertinente, ou outras posteriores que venha 

regulamentar e darem outras providências quanto à matéria; 

6.7. Fica estabelecido que qualquer produto que apresentar defeito dentro do prazo de vigência 

de garantia ou não atender as descrições dos produtos contidas neste termo de referência, a 

contratada deverá substituí-lo num prazo máximo de 10 (dez) dias uteis, POIS ESTA 

OBRIGAÇÃO É RESTRITA A CONTRATADA, NÃO PODENDO SER EXIGIDA DE TERCEIRO 

ALHEIO À DISPUTA, sob pena de ser considerada inadimplente, ficando sujeita a rescisão 

contratual, conforme prevê os artigos 77 a 79 da Lei 8666/93 e a aplicações das sanções 

previstas nos artigos 86 e 87, da Lei em questão, salvo se for constatado que o defeito foi 

originado por problemas de armazenamento ou mau uso; 

6.8. As tintas, solventes e demais materiais de pintura deverão possuir rendimento de 1ª 

linha/premium. 

 

7. ESTIMATIVA DE CONSUMO 

A previsão de consumo mensal para cada item é de no máximo 30% da quantidade licitada. 
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DESCRITIVOS 

LOTE 1 - TINTA ACRILICA ACETINADA E FOSCA 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 

TINTA ACRILICA 
ACETINADA: 
BRANCO GELO 18 LT 
 

Tinta acrílica com acabamento acetinado, COR BRANCO GELO, lata com 18 litros, 1ª linha, exterior e interior, tendo na sua 
composição:, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante; água, bactericida e fungicida não metálicos, carbonato de 
cálcio, dióxido de titânio, Etileno Glicol, hidrocarboneto Alifático, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em 
função da cor do produto, isentos de chumbo e cromatos), polímero acrílico modificado e silicato de alumínio, zero odor. As tintas 
deverão ser da linha Premium. Rendimento a partir de 350m2 por demão, para superfície de massa corrida, acrílica, repintura e 
reboco, tempo de secagem 1 hora e maximo 4 horas, garantia de desempenho de aplicaçãp de 10 anos. As tintas deverão ser 
entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da 
entrega. É obrigatório que esteja classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão 
Corrigida:2011. As normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.. 

90 Unidade 

  

2 
TINTA ACRILICA 
ACETINADA: 
CAMURÇA 18 LT 

Tinta acrílica com acabamento acetinada,  COR CAMURÇA, lata com 18 litros, 1ª linha, exterior e interior, tendo na sua 
composição:, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante; água, bactericida e fungicida não metálicos, carbonato de 
cálcio, dióxido de titânio, Etileno Glicol, hidrocarboneto Alifático, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em 
função da cor do produto, isentos de chumbo e cromatos), polímero acrílico modificado e silicato de alumínio, zero odor.  As tintas 
deverão ser da linha Premium. Rendimento minimo de 300m2 por demão, para superfície de massa corrida, acrílica, repintura e 
reboco, tempo de secagem 1 hora e maximo 4 horas, garantia de desempenho de aplicaçãp de 10 anos. As tintas deverão ser 
entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da 
entrega. É obrigatório que esteja classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão 
Corrigida:2011. As normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

72 Unidade 

  

3 
TINTA ACRILICA 
ACETINADA: AZUL 
DEL REY 18 LT 

Tinta acrílica com acabamento acetinado, COR AZUL DEL REY, lata com 18 litros, 1ª linha, exterior e interior, tendo na sua 
composição:, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante; água, bactericida e fungicida não metálicos, carbonato de 
cálcio, dióxido de titânio, Etileno Glicol, hidrocarboneto Alifático, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em 
função da cor do produto, isentos de chumbo e cromatos), polímero acrílico modificado e silicato de alumínio, zero odor. As tintas 
deverão ser da linha Premium. Rendimento a partir de 350m2 por demão, para superfície de massa corrida, acrílica, repintura e 
reboco, tempo de secagem 1 hora e maximo 4 horas, garantia de desempenho de aplicaçãp de 10 anos. As tintas deverão ser 
entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da 
entrega. É obrigatório que esteja classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão 
Corrigida:2011. As normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

14 Unidade 

  

4 
TINTA ACRILICA 
ACETINADA: 
BRANCO 18 LT 

Tinta acrílica com acabamento acetinado, COR BRANCO, lata com 18 litros, 1ª linha, exterior e interior, tendo na sua composição:, à 
base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante; água, bactericida e fungicida não metálicos, carbonato de cálcio, dióxido de 
titânio, Etileno Glicol, hidrocarboneto Alifático, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do 
produto, isentos de chumbo e cromatos), polímero acrílico modificado e silicato de alumínio, zero odor. As tintas deverão ser da 
linha Premium. Rendimento a partir de 350m2 por demão, para superfície de massa corrida, acrílica, repintura e reboco, tempo de 
secagem 1 hora e maximo 4 horas, garantia de desempenho de aplicaçãp de 10 anos. As tintas deverão ser entregues em 
embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. É obrigatório 
que esteja classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. As normas e o tipo 
deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

72 Unidade 
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5 

TINTA ACRILICA 
FOSCA 18 LT: CORES 
DIVERSAS 

Tinta latex acrílica com acabamento fosco, cor a definir no pedido, lata com 18 litros, 1ª linha; Desempenho Premium; Composicao 
a Base de Resina Acrilica, Pigmentos Ativos e Inertes, Surfactantes; Coalescentes, Espessantes, Microbicidas, Aditivose Água; 
Solvente à Base de Água; Rendimento 380 M²/demao (lata 18 L.); Viscosidade: 90-100 Uk; Peso Especifico: 1,235-1,452 G/cm³; Voc 
(compostos Orgânicos Voláteis) de 6,12 G/l; Isenta de Metais Pesados. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais 
com rotulação perfeita. Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. É obrigatório que esteja 
classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. As normas e o tipo deverão 
estar litografados diretamente sobre a embalagem.. 

72 Unidade 

  

TOTAL DO LOTE 01 
 

 

LOTE 2 - TINTA PARA PISO 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 
TINTA PARA PISO 18 
LT: CONCRETO 

Tinta para piso, COR CONCRETO, lata com 18 litros, composição básica: Resina a base de dispersão aquosa (base d'agua) de 
copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, 
bactericida e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento de 275m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em 
embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de validade de 02 (dois) anos a partir da data de entrega. É obrigatório que 
esteja classificado conforme norma NBR 15.079 e NBR 11.702 abril/1992 da ABNT tipo 4.2.5. As normas e o tipo deverão estar 
litografados diretamente sobre a embalagem.  

60 Unidade 

  

2 
TINTA PARA PISO 18 
LT: CINZA CHUMBO 

Tinta para piso, COR CINZA CHUMBO, lata com 18 litros, composição básica: Resina a base de dispersão aquosa (base d'agua) de 
copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, 
bactericida e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento de 275m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em 
embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de validade de 02 (dois) anos a partir da data de entrega. É obrigatório que 
esteja classificado conforme norma NBR 15.079 e NBR 11.702 abril/1992 da ABNT tipo 4.2.5. As normas e o tipo deverão estar 
litografados diretamente sobre a embalagem.  

60 Unidade 

  

3 
TINTA PARA PISO 18 
LT: GRAFITE 

Tinta para piso, COR GRAFITE, lata com 18 litros, composição básica: Resina a base de dispersão aquosa (base d'agua) de 
copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, 
bactericida e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento de 275m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em 
embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de validade de 02 (dois) anos a partir da data de entrega. É obrigatório que 
esteja classificado conforme norma NBR 15.079 e NBR 11.702 abril/1992 da ABNT tipo 4.2.5. As normas e o tipo deverão estar 
litografados diretamente sobre a embalagem.  

40 Unidade 

  

4 
TINTA PARA PISO 18 
LT: GRAFITE 
BASE DE SOLVENTE 

Tinta para piso, COR GRAFITE, lata com 18 litros, a BASE DE SOLVENTE, resistente a abrasão e intempéries; acabamento 
antiderrapante, para pintura de pavimentos; indicada para aplicação em pavimentos de concreto e cimentado; com tempo de 
secagem para trafego de pessoas igual a 48h e para veículos igual a 72h. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais 
com rotulação perfeita. Prazo de validade de 02 (dois) anos a partir da data de entrega. É obrigatório que esteja classificado 
conforme norma NBR 15.079 e NBR 11.702 abril/1992 da ABNT tipo 4.2.5. As normas e o tipo deverão estar litografados 
diretamente sobre a embalagem.  

60 Unidade 

  

5 
TINTA PARA PISO 18 
LT: PALHA 

Tinta para piso, COR  PALHA, lata com 18 litros, composição básica: Resina a base de dispersão aquosa (base d'agua) de copolímero 
estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericida e 
fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento de 275m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais 

30 Unidade 
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com rotulação perfeita. Prazo de validade de 02 (dois) anos a partir da data de entrega. É obrigatório que esteja classificado 
conforme norma NBR 15.079 e NBR 11.702 abril/1992 da ABNT tipo 4.2.5. As normas e o tipo deverão estar litografados 
diretamente sobre a embalagem.. 

TOTAL DO LOTE 02 
 

 

LOTE 3 - RESINA ACRÍLICA, DE ALTA PERFORMACE E DILUENTE 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 

KIT RESINA EPÓXI 
COM TINTA, 
CATALISADOR E 
DILUENTE 

Tinta a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos, acabamento de alta espessura, grande resistência 
à abrasividade e ataque de produtos químicos, galão de 3,6 litros, cor a ser definida no pedido. Características adicionais: sólidos 
por volume - 95%; peso por litro - 1,4kg; ponto de fulgor - acima de 60¨c; cov - 18,7 g/l; espessura seca por demão - 200 a 400 
microns(μm); rendimento teórico - 2,37m2 / litro para 400μm e 4,75 m2 / litro para 200μm; secagem ao toque 2h; 
Catalisador endurecedor para mistura com a tinta epóxi do mesmo fabricante, acondicionado em embalagem de 900 ml separada; 
Diluente para tinta epóxi, lata com 900ml, com as seguintes especificações técnicas: norma abnt: nbr 11702 tipo 4.5.10; cov: menor 
ou igual a 859,00 g/l; sólido/peso: não aplicavel; sólido/volume: não aplicável; densidade: faixa maior ou igual a 0,83 0,88 g/cm3; 
TODOS DO MESMO FABRICANTE. 

90 Unidade 

  

2 
RESINA ACRILICA 
INCOLOR 18 LT 
(BASE DE ÁGUA) 

Indicação: Embeleza, protege, impermeabiliza e realça a tonalidade natural de superfícies de pedras naturais (Ardósia, Pedra 
Mineira, São Tomé, Pedra Goiana, entre outras), concreto aparente, telhas cerâmicas, fibrocimento, tijolos à vista, pisos 
cimentados e superfícies pintadas, em áreas externas e internas. Este produto proporciona um revestimento brilhante de alta 
dureza que repele a água e a umidade, evita a formação de fungos (mofo), facilita a limpeza e resiste à ação do tempo e ao 
desgaste provocado pelo tráfego constante - DEMÃOS De duas a três demãos são suficientes. - Rendimento mínimo: 220 mt² -  NBR 
11702 de julho de 2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo – 4.8.3 e 4.8.5 

36 Unidade 

  

3 
RESINA ACRILICA 
INCOLOR 18 LT 

Reseina acrilica incolor 18 lt; Composição Resina acrílica estirenada, solventes orgânicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
espessantes e aditivos. 

18 Unidade 
  

4 
DILUENTE PARA 
RESINA DE ALTA 
PERFORMACE 5 LT 

Diluente a base de compostos aromáticos e solventes alifáticos; desenvolvido exclusivamente para diluir (afinar) as Resinas de alta 
performace; 
Classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.7.7; 
Validade 36 meses; Embalegen metálica 5 Litros conformer resolução 345 de 15/12/2005 da ANVISA; 

28 Unidade 

  

5 
RESINA DE ALTA 
PERFORMACE 3,6 LT 

Revestimento protetivo para superfícies de pisos e paredes em gerais; monocomponente(não necessita catalizadores), possui 
resistência UV, que propicia a aplicação do produto em superfícies externas para combate contra crescimento de mofo, algas e 
bactérias em superfícies; Cor a escolher na entrega; Indicado para pisos de concreto diversos, paredes, azulejos em paredes de 
banheiros, cozinhas e lavanderias; Composição: Resinas Fenólicas Modificadas, Ester de Epóxi, pigmentos Isentos de metais 
pesados, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, Solventes aromáticos, aditivos e Biocidas (Bio-Pruf). Classificação conforme 
norma ABNT/NBR 11702 Tipo 4.8.7; Validade 36 meses; Embalagens Galão cilíndrico 3,6 litros . 

9 Unidade 

  

6 
RESINA DE ALTA 
PERFORMACE 18 LT 

Revestimento protetivo para superfícies de pisos e paredes em gerais; monocomponente(não necessita catalizadores), possui 
resistência UV, que propicia a aplicação do produto em superfícies externas para combate contra crescimento de mofo, algas e 
bactérias em superfícies; Cor a escolher na entrega; Indicado para pisos de concreto diversos, paredes, azulejos em paredes de 
banheiros, cozinhas e lavanderias; Composição: Resinas Fenólicas Modificadas, Ester de Epóxi, pigmentos Isentos de metais 

21 Unidade 
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pesados, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, Solventes aromáticos, aditivos e Biocidas (Bio-Pruf). Classificação conforme 
norma ABNT/NBR 11702 Tipo 4.8.7; Validade 36 meses; Embalagens Balde metálico 18 litros. 

TOTAL DO LOTE 03 
 

 
LOTES 4 - MATERIAIS PARA PINTURA DIVERSOS 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 
FUNDO 
PREPARADOR DE 
PAREDE 18LT 

Fundo preparador de parede 18 lt, 1ª linha, incolor,à base d'àgua, com rendimento entre 140 a 270 M²/demão, de uso interno e 
externo. 

28 Unidade 
  

2 
SELADOR ACRÍLICO 
18 LT 

Selador acrílico 18 lt, 1ª linha, à base de resina acrílica, cargas, umectantes, anti-mofo, antiespumante, conservante, agentes de 
proteção, àgua e pigmentos. Uso interno e externo. 

28 Unidade 
  

3 
SELADORA INCOLOR 
PARA MADEIRA 18 
LT L 

Seladora incolor para madeira 18 lt, tempo de secagem maximo de 2 horas. 21 Unidade 
  

4 TINTA ZARCÃO 18 LT 
Tinta Zarcão 18 lt, anticorrosivo e antioxidante, indicado para a proteção de superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com 
vestígios de ferrugens. Apresentada em latão de 18 litros. 

14 Unidade 
  

5 
REVESTIMENTO 
TERMICO PARA 
TELHADO 18 KG 

Revestimento térmico para telhados 18 Kg;  Líquido viscoso branco; Densidade 1,22 g/m2; Composição Básica de Polímeros 
acrílicos, microesfera térmica, cargas minerais, pigmentos e antifungos.  

14 Unidade 
  

6 
VASELINA SOLIDA - 
500 GR 

Uso industrial, lubrificante pastoso ideal na lubrificação e proteção de paças e partes diversas contra a ação de ferrugem - 
Composição: Produto derivado de petróleo, Parafina e óleo mineral. 

7 Unidade 
  

7 
IMPERMEABILIZANT
E 18 LT  

Componentes:  Resina acrílica, plastificante e aditivos Especificações: Funções: Selar, impermeabilizar, eliminar microfissuras, 
pintar e combater microorganismos em superfícies externas. Aplicação: Para pintura de superfícies externas em paredes de 
alvenaria, telhas, blocos, calhas de concreto, etc.  

14 Unidade 
  

8 

CORANTE PARA 
TINTAS A BASE 
D'AGUA - BISNAGA 
50 ML - CORES 
DIVERSAS 

Corante Líquido - Pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas à base d’água. Com dez cores 
prontas misturáveis entre si. Rendimento Aproximado de 1 bisnaga por galão de 3,6 litros de tinta. 

72 Unidade 

  

TOTAL DO LOTE 04 
 

 
LOTES 5 - MASSA PLÁSTICA, TINTA SPRAY, ESMALTE E THINNER AUTOMOTIVOS 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015  
CEP: 14960-000 - e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
1 

MASSA PLASTICA 
AUTOMOTIVA COM 
CATALISADOR - 400 
GR  

Massa Plastica; Composta de Resina de Poliester, Com Catalizador, Na Cor Cinza; para Funilaria, Marmoraria e Vedacao de Cubas; 
Embalado Em Recipiente Apropriado;  400 gr 

7 Unidade 

  

2 

TINTA SPRAY 
AUTOMOTIVA 
(CORES DOURADO / 
PRATA) - 350 ml 

Indicação: Retoques de veículos automotivos (superfícies metálicas ferrosas) - Composição: Resinas Alquídicas e acrílicas, solventes 
orgânicos, pigmentos, aditivos, acetona e gás natural (propano/butano) - Rendimento Aproximado: de 1,3 m² a 1,7 m² por 
embalagem, por demão. - Secagem:  Entre demãos: 5 minutos;  Ao toque: 30 minutos;  Total: 24 horas.  

10 Unidade 

  

3 

TINTA SPRAY 
AUTOMOTIVA 
(CORES DIVERSAS) - 
300 ml 

Indicação: Retoques de veículos automotivos (superfícies metálicas ferrosas) - Composição: Resinas Alquídicas e acrílicas, solventes 
orgânicos, pigmentos, aditivos, acetona e gás natural (propano/butano) - Rendimento Aproximado: de 1,3 m² a 1,7 m² por 
embalagem, por demão. - Secagem:  Entre demãos: 5 minutos;  Ao toque: 30 minutos;  Total: 24 horas.  

21 Unidade 

  

4 

ESMALTE 
AUTOMOTIVO 
CATALIZADO 3,6 LT 
(cores diversas) 

Tinta automotiva PU, cor a decidir no pedido, galão com 3.6 lt. Composição: Resina poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
solventes aromáticos, acetatos e aditivos. Produto pronto para uso. 

10 Unidade 

  

5 

ESMALTE 
AUTOMOTIVO 
CATALIZADO 3,6 LT 
BRANCO GEADA 

Tinta automotiva PU, cor branco geada, galão com 3.6 lt. Composição: Resina poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
solventes aromáticos, acetatos e aditivos. Produto pronto para uso. 

21 Unidade 

  

6 
THINNER 
AUTOMOTIVO 
PU500 5 LT 

Indicado para diluição de tintas e primers poliuretano, tintas poliéster e para retoque. Indicado para diluir esmaltes sintéticos 
metálicos, industriais, automotivos, primers sintéticos, primers nitrocelulose e resina acrílica. É também usado como 
desengraxante de superfícies. 

14 Unidade 
  

TOTAL DO LOTE 05 
 

 

LOTE 6 -TINTA ESMALTE SINTÉTICO 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 
ESMALTE SINTÉTICO: 
BRANCO GELO 3,6 LT 

Tinta esmalte sintético brilhante, COR BRANCO GELO, lata com 3,6 litros, 1ª linha; aplicação interna e externa de madeiras e 
metais, composição básica: Resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 
minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos; Diluição base d'agua com zero odor; não contém benzeno. 
Rendimento de 50 a 60 m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de 
validade de 02 (dois) anos classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. As 
normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

90 Unidade 

  

2 
ESMALTE SINTÉTICO: 
AZUL DEL REY 3,6 LT 

Tinta esmalte sintético brilhante, COR AZUL DEL REY, lata com 3,6 litros, 1ª linha; aplicação interna e externa de madeiras e metais, 
composição básica: Resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais 
inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos; Diluição base d'agua com zero odor; não contém benzeno. 
Rendimento de 50 a 60 m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de 

90 Unidade 
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validade de 02 (dois) anos classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. As 
normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

3 
ESMALTE SINTÉTICO: 
BRANCO 3,6 LT 

Tinta esmalte sintético brilhante, COR BRANCO, lata com 3,6 litros, 1ª linha; aplicação interna e externa de madeiras e metais, 
composição básica: Resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais 
inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos; Diluição base d'agua com zero odor; não contém benzeno. 
Rendimento de 50 a 60 m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de 
validade de 02 (dois) anos classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. As 
normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

90 Unidade 

  

4 
ESMALTE SINTÉTICO: 
VERMELHO 3,6 LT 

Tinta esmalte sintético brilhante, COR VERMELHO, lata com 3,6 litros, 1ª linha; aplicação interna e externa de madeiras e metais, 
composição básica: Resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais 
inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos; Diluição base d'agua com zero odor; não contém benzeno. 
Rendimento de 50 a 60 m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de 
validade de 02 (dois) anos classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. As 
normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

21 Unidade 

  

5 
ESMALTE SINTÉTICO: 
AMARELO 3,6 LT 

Tinta esmalte sintético brilhante, COR AMARELO, lata com 3,6 litros, 1ª linha; aplicação interna e externa de madeiras e metais, 
composição básica: Resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais 
inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos; Diluição base d'agua com zero odor; não contém benzeno. 
Rendimento de 50 a 60 m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de 
validade de 02 (dois) anos classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. As 
normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.. 

21 Unidade 

  

6 
ESMALTE SINTÉTICO: 
LARANJA 3,6 LT 

Tinta esmalte sintético brilhante, COR LARANJA, lata com 3,6 litros, 1ª linha; aplicação interna e externa de madeiras e metais, 
composição básica: Resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais 
inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos; Diluição base d'agua com zero odor; não contém benzeno. 
Rendimento de 50 a 60 m2 por demão. As tintas deverão ser entregues em embalagens originais com rotulação perfeita. Prazo de 
validade de 02 (dois) anos classificado conforme norma ABNT NBR 15079:2011 e ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. As 
normas e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

21 Unidade 

  

TOTAL DO LOTE 06 
 

 
LOTE 7 - VERNIZ 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 
VERNIZ INCOLOR 
MARÍTIMO GALÃO 
3,6 LT 

 Verniz marítimo realça a cor natural da madeira formando uma fina camada transparente com acabamento brilhante, protege 
contra as intempéries do tempo proporcionando maior durabilidade com aspecto natural. Componentes: Resina alquídica à base 
de óleo vegetal semi-secativo, hidro-carbonetos alifáticos, cargas sintéticas (fosco), pigmento inorgânico e secantes organo 
metálicos. Não contém benzeno e metais pesados. Número de demãos: Três demãos - Cor: Incolor - Secagem toque: 4 a 6 horas - 
Secagem entre demãos: Secagem entre demãos: Intervalo de 12 horas - Secagem final: 24 horas - Rendimento: 70 a 110m² por 
demão - 2 anos de garantia 

7 Unidade 
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2 

VERNIZ INCOLOR 
MADEIRA ALTO 
BRILHO 18LT 

Verniz transparente de acabamento brilhante, não altera a cor natural da madeira, resistência a intempéries. Lata 18L. Demãos: 
duas demãos para interiores e três demãos para exteriores. 350 m² a 550 m² por demão -  com intervalo de secagem de oito a 12 
horas. Aplicação: Portas, Forros e esquadrias de madeira. 

9 Unidadfe 
  

3 
VERNIZ INCOLOR 
ACRILICO 18 LT 

Verniz marítimo, incolor brilhante, com filtro solar, para superfícies de madeira.Composição básica: Resina alquídica à base de óleo 
vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos, pigmento inorgânico e secantes organo metálico, sem benzeno e metais pesados. 
Secagem: ao toque de 2 a 3hs, entre demãos de 8 a 12hs, final 24hs. Diluição: de 10 a 30% com aguarrás para aplicar com pincel. 
Acondicionado em embalagem metálica contendo 18 litros. O produto deverá obrigatoriamente ser solúvel em aguarrás. Deverão 
estar impressas na embalagem instruções e informações sobre aplicação, preparação da superfície, diluição, homogeneização, 
rendimento, secagem, advertências, precauções, composição do produto, identificação do químico responsável e nº. de telefone 
do serviço de atendimento ao consumidor. Não serão aceitas embalagens com informações e instruções impressas em etiquetas, 
com exceção da indicação da cor, validade, lote e código de barras. 

5 Unidade 

  

4 
VERNIZ INCOLOR 
SINTÉTICO 18 LT 

Verniz nitrocelulose brilhante e transparente de primeira linha, indicado para envernizamento interno em superfícies de madeira 
tais como: portas, balcões, móveis, armários embutidos, artigos de vime e madeiras em geral. Composição básica: Resina sintética à 
base de nitrocelulose, hidrocarbonetos aromáticos, cetona, álcool e glicóis. Acondicionada em embalagem metálica contendo 18 
litros.O produto deverá obrigatoriamente ser solúvel em aguarrás. Deverão estar impressas na embalagem instruções e 
informações sobre aplicação, preparação da superfície, diluição, homogeneização, rendimento, secagem, advertências, precauções, 
composição do produto, identificação do químico responsável e nº. de telefone do serviço de atendimento ao consumidor. Não 
serão aceitas embalagens plásticas e/ou informações e instruções impressas em etiquetas, com exceção da indicação da cor, 
validade, lote e código de barras. 

5 Unidade 

  

TOTAL DO LOTE 07 
 

  
LOTES 8 - MASSA ACRÍLICA, MULTIMASSA E MASSA CORRIDA PVA 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 
MASSA ACRÍLICA 18 
LT 

Massa acrílica, lata com 18 litros,1ª linha, Composição: resina acrílica estirenada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos 
alifáticos, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos. Rendimento: Aplicação minima fina de 60m² por demão e grossa 
de 30m² por demão em superfíes não seladas, recboco, gessom fibrocimento, massa fina e concreto, interno e externo. Validade: 
24 meses. É obrigatório que esteja classificado conforme norma NBR 11.702 abril/1992 da ABNT tipo 4.5.2. As normas e o tipo 
deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem.  

40 Unidade 

  

2 
MULTIMASSA TAPA 
TUDO 340 GR 

Multimassa Tapa-Tudo 850ml 340G; Aplicação: Superfícies de concreto, reboco, madeira, e gesso; Composição Básica: Resina à 
base de látex, cargas inertes, aditivos e água; Cor: Branco; Textura: Lisa. 

30 Unidade 
  

3 
MASSA CORRIDA 
PVA 18 L 

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, 
blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 
Resina acrílica modificada, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, 
espessantes, microbicidas não metálicos. 
 Rendimento: até 60m²/demão, 2 a 3 demãos. Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.2  

30 Unidade 

  

TOTAL DO LOTE 08 
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LOTES 9 - THINNER E AGUARRÁS 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 AGUARRÁS 5 LT Aguarrás 5 lt, para diluição de vernizes, esmaltes sintéticos e tintas à óleo, a serem aplicados à pincel, trincha ou rolo, 1ª linha. 60 Unidade 
  

2 THINNER 5 LT 
Thinner tipo liquido, galão com 5 lt, composto de alcool, esteres e hidrocarboneto aromatico, para dissolver vernizes e tintas 
sinteticas. 

80 Unidade 
  

TOTAL DO LOTE 09 
 

 
LOTE 10 - FERRAMENTAS E ITENS PARA PINTURA 

ITENS PRODUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNIDADE 
VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 
ABRAÇADEIRA DE 
NYLON 2,5/150mm - 
PCT 100 UNID 

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE - Saquinho com 100 Unidades medindo 2,5/150mm 5 Unidade 
  

2 
ABRAÇADEIRA DE 
NYLON 3,6/200mm - 
PCT 100 UNID 

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE - Saquinho com 100 Unidades medindo 3,6/200mm 5 Unidade 
  

3 
APLICADOR DE 
MASSA (CELULOIDE) 

Aplicador de massa, indicado para aplicação em superfícies com gesso, massa acrílica, corrida, resina, dentre outras. Flexibilidade 
ideal para cria efeitos decorativos. Descrição: fabricado com polietileno incolor, medindo aproximadamente 7 cm x 13 cm. 

18 Unidade 
  

4 
BANDEJA PARA 
PINTURA - 10 LITROS 

Bandeja para Pintura; de Polipropileno; Tipo Cacamba; Capacidade de 10 Litros; Na Cor Preta; Com Alca;  3 Unidade 
  

5 
CABO EXTENSOR 
2MT 

Cabo extensor/alongador para rolo de pintura, de tubo de alumino com comprimento de 2 mt, com diâmetro de 3/4 polegads, 
revestido de pvc. 

7 Unidade 
  

6 
CABO EXTENSOR 
3MT 

Cabo extensor/alongador para rolo de pintura, de tubo de alumino com comprimento de 3 mt, com diâmetro de 3/4 polegads, 
revestido de pvc. 

7 Unidade 
  

7 
DESEMPENADEIRA 
DE AÇO 

Desempenadeira de aço lisa; indicado para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies com massa grossa e fina. 
Descrção: fabricado com materila de aço anti-oxidavel resistente, com cabo de madeira em formato ergonômico, medindo 
aproximadamente 20 cm x 30 cm. 

7 Unidade 
  

8 
DESEMPENADEIRA 
DE GRAFIATO 

Desempenadeira  plástica para grafiato; Indicado para criar efeito "Grafiato" em revestimentos texturizados com grânulos de 
cristais a quartzo.  Fabricada com poliestileno, a base rugosa cria o efeito grafiato, ao arrastar a desempenadeira os grânulos 
formam ranhuras decorativas em alto e baixo relevo. Tamanho Aprox. 14 x 27 cm 

7 Unidade 
  

9 
ESPATULA 80MM 
C/CABO DE 
MADEIRA 

Espátula de Aço Temperado 80 mm com Cabo de Madeira é versátil e multiuso, ideal para limpeza, preparo e revestimento de 
superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, 

7 Unidade 
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resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Fabricada com lâmina de aço temperado e banhado em verniz contra oxidação; 
Cabo de madeira com formato anatômico; Haste fixada no cabo por encaixe; Medida aproximada 120mm. 

10 
ESPATULA 120MM 
C/CABO DE 
MADEIRA 

Espátula de Aço Temperado 120 mm com Cabo de Madeira é versátil e multiuso, ideal para limpeza, preparo e revestimento de 
superfícies. Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massa (fina, grossa, corrida), colas, 
resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros. Fabricada com lâmina de aço temperado e banhado em verniz contra oxidação; 
Cabo de madeira com formato anatômico; Haste fixada no cabo por encaixe; Medida aproximada 120mm. 

7 Unidade 

  

11 FITA CREPE 18 X 50 
Fita adesiva, material crepe, tipo monoface com alta aderência, lisa e sem rugas ou bolhas, medindo 18mmx50m, à base de 
solvente borracha e resinas sintéticas, na cor branca. 

108 Unidade 
  

12 FITA CREPE 50 X 50 
Fita adesiva, material crepe, tipo monoface com alta aderência, lisa e sem rugas ou bolhas, medindo 50mmx50m, à base de 
solvente borracha e resinas sintéticas, na cor branca. 

72 Unidade 
  

13 LIXA D'AGUA Nº 120 
Lixa para ferro e madeira - n.º 120, folha medindo 225 mm x 275 mm no minimo - Tipo de Material do Grão Óxido de Alumínio - 
Costado Papel Impermeável 

36 Unidade 
  

14 LIXA D'AGUA Nº 150 
Lixa para ferro e madeira - n.º 150, folha medindo 225 mm x 275 mm no minimo - Tipo de Material do Grão Óxido de Alumínio - 
Costado Papel Impermeável 

216 Unidade 
  

15 LIXA D'AGUA Nº 180 
Lixa para ferro e madeira - n.º 180, folha medindo 225 mm x 275 mm no minimo - Tipo de Material do Grão Óxido de Alumínio - 
Costado Papel Impermeável 

72 Unidade 
  

16 LIXA MASSA Nº 40 Lixa para parede n.º 40, folha medindo 225 mm x 275 mm no minimo. - Tipo de Material do Grão Óxido de Alumínio  43 Unidade 
  

17 LIXA MASSA Nº 50 Lixa para parede n.º 50, folha medindo 225 mm x 275 mm no minimo. - Tipo de Material do Grão Óxido de Alumínio  36 Unidade 
  

18 PALHA DE AÇO Nº1 
Palha de aço  nº 1 c/ 25 gramas, composição: Aço carbono, isenta de sinais de oxidação; indicado para remover excessos de tintas, 
ferrugens, papel de parede; limpa assoalhos e aparar gessos e canos de ferro 

54 Unidade 
  

19 
PINCEL 1/2 
POLEGADAS 

Pincel 1/2 polegadas, indicado para latex em todo tipo de superfície.; Utilizado para pintura de detalhes, recortes, retoques, vincos 
e cantos. Cerdas selecionadas de alta absorção e retenção da tinta, com cobertura uniforme, de excelente acabamento, podendo 
ser usada em alvenarias, madeiras, metais, entre outros. Descrição: cerdas naturais, cabo plastico resistente, virola de chapa de aço 
estanhado; Medida 1/2 polegadas. 

18 Unidade 

  

20 
PINCEL 1 
POLEGADAS 

Pincel 1 polegadas, indicado para latex em todo tipo de superfície.; Utilizado para pintura de detalhes, recortes, retoques, vincos e 
cantos. Cerdas selecionadas de alta absorção e retenção da tinta, com cobertura uniforme, de excelente acabamento, podendo ser 
usada em alvenarias, madeiras, metais, entre outros. Descrição: cerdas naturais, cabo plastico resistente, virola de chapa de aço 
estanhado; Medida 1 polegadas. 

18 Unidade 

  

21 
PINCEL 1. 1/2 
POLEGADAS 

Pincel 1. 1/2 polegadas, indicado para latex em todo tipo de superfície.; Utilizado para pintura de detalhes, recortes, retoques, 
vincos e cantos. Cerdas selecionadas de alta absorção e retenção da tinta, com cobertura uniforme, de excelente acabamento, 
podendo ser usada em alvenarias, madeiras, metais, entre outros. Descrição: cerdas naturais, cabo plastico resistente, virola de 
chapa de aço estanhado; Medida 1.1/2 polegadas. 

18 Unidade 

  

22 
PINCEL 2 
POLEGADAS 

Pincel 2 polegadas, indicado para latex em todo tipo de superfície.; Utilizado para pintura de detalhes, recortes, retoques, vincos e 
cantos. Cerdas selecionadas de alta absorção e retenção da tinta, com cobertura uniforme, de excelente acabamento, podendo ser 
usada em alvenarias, madeiras, metais, entre outros. Descrição: cerdas naturais, cabo plastico resistente, virola de chapa de aço 
estanhado; Meida 2 polegadas. 

28 Unidade 

  

23 
PINCEL 2. 1/2 
POLEGADAS 

Pincel 2. 1/2 polegadas, indicado para latex em todo tipo de superfície.; Utilizado para pintura de detalhes, recortes, retoques, 
vincos e cantos. Cerdas selecionadas de alta absorção e retenção da tinta, com cobertura uniforme, de excelente acabamento, 

21 Unidade 
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015  
CEP: 14960-000 - e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
podendo ser usada em alvenarias, madeiras, metais, entre outros. Descrição: cerdas naturais, cabo plastico resistente, virola de 
chapa de aço estanhado; Meida 2.1/2 polegadas. 

24 
ROLO ANTIGOTA 9 
C/ CABO 

Rolo anti-gota de 9 cm com cabo, produzido em poliamida tramada em tecido. Superior capacidade de retenção de tinra e 
cobertura do filme. Reduz o pingamento, uso com tintas acrílica, latex(pva) e esmalte.  

14 Unidade 
  

25 
ROLO ANTIGOTA 15 
C/ CABO 

Rolo anti-gota de 15 cm com cabo, produzido em poliamida tramada em tecido. Superior capacidade de retenção de tinra e 
cobertura do filme. Reduz o pingamento, uso com tintas acrílica, latex(pva) e esmalte.  

14 Unidade 
  

26 
ROLO ANTIGOTA 25 
C/ CABO 

Rolo anti-gota de 25 cm com cabo, produzido em poliamida tramada em tecido. Superior capacidade de retenção de tinra e 
cobertura do filme. Reduz o pingamento, uso com tintas acrílica, latex(pva) e esmalte.  

36 Unidade 
  

27 
ROLO DE ESPUMA 9 
CM C/CABO 

 Rolo para pintura 9cm espuma Altura (cm): 1,20 Comprimento (cm): 29,00 Largura (cm): 9,00 Peso (g) 12 Unidade 
  

28 
ROLO DE LÃ 5 CM 
C/CABO 

 Rolo de lã de carneiro com suporte – aproximadamente 5 cm, com camisa de lã  de pele de carneiro, com lã extra longa e densa, 
com  altura de 25mm, grande capacidade de retenção de tinta. Idealpara pinturas com tinta latex, acrílico,pva,óleo, esmalte em 
paredes externas rugosas ou texturizadas. 

54 Unidade 
  

29 
ROLO DE LÃ 9 CM 
C/CABO 

 Rolo de lã de carneiro com suporte – aproximadamente 9 cm, com camisa de lã  de pele de carneiro, com lã extra longa e densa, 
com  altura de 25mm, grande capacidade de retenção de tinta. Idealpara pinturas com tinta latex, acrílico,pva,óleo, esmalte em 
paredes externas rugosas ou texturizadas. 

28 Unidade 
  

30 
ROLO DE LÃ 15 CM 
C/CABO 

 Rolo de lã de carneiro com suporte – aproximadamente 15 cm, com camisa de lã  de pele de carneiro, com lã extra longa e densa, 
com  altura de 25mm, grande capacidade de retenção de tinta. Idealpara pinturas com tinta latex, acrílico,pva,óleo, esmalte em 
paredes externas rugosas ou texturizadas. 

12 Unidade 
  

31 
ROLO DE LÃ 23 CM 
C/CABO 

 Rolo de lã de carneiro com suporte – aproximadamente 23 cm, com camisa de lã  de pele de carneiro, com lã extra longa e densa, 
com  altura de 25mm, grande capacidade de retenção de tinta. Idealpara pinturas com tinta latex, acrílico,pva,óleo, esmalte em 
paredes externas rugosas ou texturizadas. 

54 Unidade 
  

32 TRINCHA DUPLA 3" Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 3"; Cerda Na Cor Gris; Cabo de Plastico Na Cor Branca; para Aplicar Tinta;  10 Unidade 
  

33 TRINCHA DUPLA 4" Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 4"; Cerda Na Cor Gris; Cabo de Plastico Na Cor Branca; para Aplicar Tinta;  10 Unidade 
  

TOTAL DO LOTE 10 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE PLENO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Referência: Licitação Pública – Pregão Eletrônico n° ___/2021 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no CPF 

n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que atendeu plenamente os 

requisitos de habilitação expressos no Edital de Licitação Pública – Modalidade Pregão Eletrônico 

n° ___/2021, a realizar-se no dia __ de ____ de 2021, às __:00 horas. 

__________ , ___ de __________ de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÕES 

Referência: Licitação Pública – Pregão Eletrônico n° ___/2021 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no CPF 

n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei: 

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância 

do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil; 

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus 

empregados; 

c) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

 

d) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

e)  Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em 

função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 

 

f)  Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao edital e anexos do PREGÃO Nº __/____ - FORMA ELETRÔNICA 

realizado pela Prefeitura do município de Novo Horizonte. 

 

g) A Empresa ___________ CNPJ nº ________, que não foi considerada INIDÔNEA e não está 

impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e 

municipal. 

 

h) Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora 

declarada será imediatamente comunicada, por escrito o Município de Novo Horizonte. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

__________ , ___ de __________ de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no CPF 

n° __________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no 

ato convocatório, que é considerada (____) microempresa ou (____) empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer 

dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista nos termos previstos 

nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico 

nº ___/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte. 

OBS.: Assinalar com um “x” a condição da empresa. 

__________ , ___ de __________ de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

(a ser enviada por meio eletrônico) 

 

Número do edital: 

Órgão comprador: 

Marca do produto: 

Especificação do produto: 

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

 

Preço inicial para o item/lote (em R$): 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório (edital). 

 

Informações adicionais* 

Declaramos que estamos enquadradas no regime das Microempresas/Empresas de 

Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

*[Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP).] 

 

Data: 

 

 

Observações 

 

1. POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO 

LICITANTE. 

 

2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso dos benefícios 

da Lei Complementar 123/06, deverão informar sua condição de ME ou EPP no campo 

“informações adicionais” da ficha técnica, sem, contudo, identificar-se, sob pena de 

desclassificação. 

 

3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida 

no item anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos benefícios da Lei Complementar 

123/2006. 
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ANEXO V – A 

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 

 

Ao 

Município de Novo Horizonte-SP. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO Nº ___/____ – FORMA ELETRÔNICA - Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos 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: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA 

 

 

2 - CONDIÇÕES GERAIS 

 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

 

OBJETO: especificação, procedência e/ou distribuidor. 

 

PREÇO: valor unitário com duas casas decimais (0,00) (readequado ao lance vencedor), 

expressos em algarismos e por extenso. 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

 

Prazo de entrega: até ___ (____) dias após emissão da AF – Autorização de Fornecimento. 

 

3 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, 

tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete, 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 VI 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: _______________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob n° 

______________, com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________. 

OUTORGADO: _______________ (nome completo), __________ (nacionalidade), __________ 

(estado civil), __________ (profissão), residente e domiciliado(a) à __________, n° ___, Bairro 

__________, na cidade de __________, Estado de __________, portador(a) da Carteira de 

Identidade RG n° __________ e inscrito no CPF n° __________. 

PODERES: Representar o outorgante perante a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, durante o 

transcorrer dos trabalhos do Processo Licitatório nº ___/2021, Pregão Eletrônico nº ___/2021, 

podendo formular lances, negociar preços, assinar todos os documentos e deliberar sobre todos os 

assuntos a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessários para receber, interpor recursos 

e desistir de prazos, assinar propostas, assinar contratos, e etc. 

__________ , ___ de __________ de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO Nº ___/____ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____ 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob n.º 45.152.139/0001-99, isento de 

Inscrição Estadual, com sede na Praça Dr Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte, SP, na 

qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo prefeito municipal em exercício, 

____________________________, brasileiro, casado, portador do RG/SP nº _________ e do CPF nº 
______________, doravante designado PREFEITURA, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma 

de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA, 

resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis nºs. 8.666/1993 e 10.520/2002, 

dos Decretos Municipais nºs.6.951/20 e 4.117/06, Decreto nº 5.450/2005, bem como do edital de Pregão nos 

autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

1.1 - REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAIS DE PINTURA, para uso 

das Secretarias, Diretorias e Divisões da Prefeitura de Novo Horizonte - SP, pelo período de 06 (seis) 

meses, conforme descrição e quantidade constante do Termo de Referência - ANEXO I e abaixo 

descrito: 

......................................... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

2.1 - As solicitações dos produtos serão feitas pelo gestor contratual, de acordo com a necessidade da Diretoria 

de ...................................... 

 
2.2 - As entregas deverão ocorrer em prazo não superior a __ (___) dias contados do recebimento da 

Autorização de Compra. 

 

2.2.1 - O produto deverá ser entregue na Divisão de Compras da Prefeitura, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso 

Castilho nº 185, Centro, nesta cidade de Novo Horizonte - SP, ou  no local indicado na Autorização de 

Fornecimento, no horário de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h00min. às 17h, sob qualquer pretexto, 

serão recebidos fora do expediente de trabalho, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 

 

2.2.2 - Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 
2.3 - Constatadas irregularidades no objeto, a PREFEITURA, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 

 

2.3.1 - Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I, determinando sua 

substituição; 
 

2.3.2 - Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades. 

 

2.4 - As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento 

pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

3.1- O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E PAGAMENTO 

4.1 - O preço a ser pago é de R$ ___ (__________). 

 

4.2 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados da emissão do atestado de recebimento, 

informando a agência bancária, conta corrente que será efetuado o pagamento da DETENTORA. 
 

4.2.1 - Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no 

primeiro dia útil imediatamente subsequente; 

 

4.2.2 - Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo 

para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal. 
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 4.2.3 - Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos 

por verbas, constantes do orçamento vigente: 

........... 

 
4.3 - No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inciso XIV, 

alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE  “pro-rata-die”, relativo ao mês 

anterior do inadimplemento. 
 

CLÁUSULA QUINTA – GESTOR 

5.1 – Fica designado como fiscal das obrigações desta ata e se houver necessidade de contrato o Sr. 

_________________ – Chefe...................................................................... 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

6.1 - Assinar a ata de Registro de Preços no prazo de cinco (5) dias úteis após convocação. 

 

6.2 - Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº ___/____ e nesta Ata, o produto objeto deste 

ajuste. 

 

6.3 - Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o produto recusado. 

 

6.4- Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga. 

 

6.5 - Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

7.1 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados. 

 

7.2 - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 

 

7.3 - Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 

 

7.4 - Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega do objeto contratado. 

 

7.5 - Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações em conformidade com o art. 12, seus respectivos 

parágrafos e incisos, do Decreto Municipal 4.117/06. 

 

8.2 - Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o 

pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documento(s) que comprove(m) a 

procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc. 

 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - O fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado quando: 

 
9.2 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 
9.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido por esta 

Prefeitura, sem justificativa aceitável; 

 

9.4 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no mercado; 

 

9.5 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso 

IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

9.6 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, 

de 17 de julho de 2002; 

 
9.7 – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente. 

 

9.8 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente 

que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 

devidamente comprovado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES 
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 10.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, 

calculada sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo 

o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE 

decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência 

até o limite de 10 dias. 

 
10.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de qualquer 

descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 10.1., sem prejuízo do processo de 

advertência. 

 

10.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à etapa ou 

parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou 

contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; 

Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, 

quando for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de 

inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, 

da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 

10.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 

comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da Lei 8.666/93.  

 

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 

impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 

comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO nº. 

___/____ com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S); 

 

11.2 - A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão 

advir. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro 

da Comarca de Novo Horizonte, SP. 
 

12.2 - Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, 

vai assinada pelas partes. 

 

Novo Horizonte __ de ______________ de ____ 

 

_________________________________ 

Prefeito Municipal 

 
 

_________________________________ 

DETENTORA 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS)  
 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 
CONTRATADO: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 
em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 
dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 
do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 
nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

 
Contrato nº _______  

Processo Licitatório nº _________ 

Modalidade: ___________________ 

Objeto: 

 

Contratado: 

CNPJ:     I.E.: 

Endereço: 

Telefone: 

Email:          Site: 

Responsável: 

CPF:      R.G.: 

Endereço: 

Telefone: 

Email: 

 

 

Pela presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos do contrato 

nº _______, referente ao processo licitatório nº ______ - modalidade _______________, que tem 

como objeto ___________________________, do decreto municipal nº 6.342/18, e das normas e 

obrigações legalmente impostas pela legislação aplicável, em especial a lei nº 8666/93, que rege os 

processos licitatórios e contratos. 

Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da empresa, 

especialmente quanto ao endereço eletrônico (email), pelo qual deverá ocorrer todas notificações, 

citações e intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual processo de 

responsabilização e aplicação de penalidade. 

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do 

Município de Novo Horizonte, disponível no endereço: www.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, a 

partir de então, a contagem dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre 

outros de interesse das partes. 

Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima. 

 

 

____________,__/__/_____ 

Local e data 

 

_________________________________ 

Contratado 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAIS DE PINTURA, para 

uso das Secretarias, Diretorias e Divisões da Prefeitura de Novo Horizonte - SP, pelo período de 06 

(seis) meses, conforme descrição e quantidade constante do Termo de Referência - ANEXO I. 

 

 

 

 
Denominação: _____________________________________________________________ 
 
 
CNPJ -  nº.: __________________________________________________________________ 
 
 
E-MAIL: ___________________________________________________________________ 
 
 
Endereço: _________________________________________________________________ 
 
 
Cidade: _______________________ Estado: ____________________________________ 
 
 
DDD:___________ Telefone: __________________ Fax: ___________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.novohorizonte.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________, ___, de ___________________, de ____ 
 

Nome: _________________________________________ 
 
 

_________________________ 
                                                                 Assinatura 

 

 

SENHOR, LICITANTE, 

 

VISANDO À COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA PREFEITURA E SUA EMPRESA, 

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL E 

REMETÊ-LO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DO FAX: 17 – 3543-9015. 

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME ESTA MUNICIPALIDADE DA RESPONSABILIDADE DA 

COMUNICAÇÃO POR MEIO DE FAX DE EVENTUAIS ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÕES 

OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO QUAISQUER INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS, NÃO CABENDO POSTERIORMENTE QUALQUER RECLAMAÇÃO. 

 

 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/

