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PREGÃO PRESENCIAL N.

(EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP)

 
1 - PREÂMBULO 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, 
conhecimento dos interessados que na sala de reunião do Setor de Compras e Licitações, localizada na Rua 
Capitão Pinto de Melo, n.º 485, Paranapanema/SP, será realizada licitação na modalidade de 
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal n.º 1.092, suplementarmente a Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 14 de d
nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto de 2014, além das cláusulas e condições 
constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.
 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema, até 
 
1.3 - A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos das legislações 
supracitadas, deste edital e dos seus anexos.
 
1.4 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
a)ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
b)ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE 
c)ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO; 
d)ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;  
e)ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
f) ANEXO VI –MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP;
g) ANEXO VII- TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
h) ANEXO VIII- PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA.
 
2 – DO OBJETO 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO 
INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste edital.
 
3 – DO PREÇO 
3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em
quatro reais e doze centavos), com base nos parâmetros dispostos no 
 
3.2 - Os valores indicados no ANEXO I – 
no mercado e foram apurados para efeito de estimar
concorrentes, que poderão adotar outros 
atendendo os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, 
conhecimento dos interessados que na sala de reunião do Setor de Compras e Licitações, localizada na Rua 
Capitão Pinto de Melo, n.º 485, Paranapanema/SP, será realizada licitação na modalidade de 

GLOBAL, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei 
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal n.º 1.092, suplementarmente a Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 14 de d
nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto de 2014, além das cláusulas e condições 
constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 

CREDENCIAMENTO e os envelopes n.º 1 - “PROPOST
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema, até as 09h00min do dia 08 de dezembro

Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos das legislações 
supracitadas, deste edital e dos seus anexos. 

Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
TERMO DE REFERÊNCIA; 
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXXIII DO ART. 7º DA 

MODELO DE PROCURAÇÃO;  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP; 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA.

licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO 
INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme especificações 

TERMO DE REFERÊNCIA deste edital. 

r global desta licitação em R$ 46.854,12 (quarenta e seis mil, oitocentos cinqüenta e 
com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFER

 TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos preços praticados 
no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as 
concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, 
atendendo os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, torna público para 
conhecimento dos interessados que na sala de reunião do Setor de Compras e Licitações, localizada na Rua 
Capitão Pinto de Melo, n.º 485, Paranapanema/SP, será realizada licitação na modalidade de PREGÃO 

o qual será processado de acordo com o que determina a Lei 
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal n.º 1.092, suplementarmente a Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 com 
nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto de 2014, além das cláusulas e condições 

“PROPOSTA” e n.º 2 - 
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras, localizado na sede da Prefeitura 

dezembro de 2020. 

Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos das legislações 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXXIII DO ART. 7º DA 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; 
PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA. 

AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO 

conforme especificações 

quarenta e seis mil, oitocentos cinqüenta e 
TERMO DE REFERÊNCIA.  

correspondem à média dos preços praticados 
se o valor do objeto em licitação, não vinculando as 

que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento
Turística de Paranapanema: 

 
Unidade Executora: Educação Básica
Categoria Econômica:449052240000
Despesa: 2535 

 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar deste pregão 
PORTEinteressadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que 
atendam as exigências de habilitação. 
 
5.2 - Será vedada a participação: 
a) De empresas suspensas temporariamente de participar em lici
Municipal de Paranapanema, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei n.º 8.666/93 e do artigo 7º da Lei n.º 
10.520/2002; 
b) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidade
Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 8.666/93;
c) De quem estiver sob processo de falência
d) Sob a forma de consórcio; 
e) Estrangeiras que não tenham autorização de funcionamento no 
f) De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993
g)Não enquadradas como ME/EPP. 
 
5.3 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante.
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO(FORA DOS ENVELOPES)
6.1 - Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por intermédio de um 
representante que, devidamente munido de documentos que o credencie a pa
licitatório, venha a responder por sua representada
credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente.
 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
 
a)Instrumento público de procuração, 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de vali
referida procuração deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 (Habilitação).
 
b)Instrumento particular de procuração
identidade do signatário para confrontação da
reconhecida, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome 
do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso 
documentos de eleição de seus administradores. 
(Proposta) e n.º 02 (Habilitação). 
 
c)Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante
respectivo estatuto ou contrato social, acompanhada do original ou cópia devidamente autenticada em cartório, 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
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DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura Municipal da Estância 

Educação Básica 
449052240000 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar deste pregão APENAS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS D
interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que 

De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Paranapanema, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei n.º 8.666/93 e do artigo 7º da Lei n.º 

De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidade
Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 8.666/93; 

falência, judicialmente decretada; 

Estrangeiras que não tenham autorização de funcionamento no país; 
De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante.

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO(FORA DOS ENVELOPES)
Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por intermédio de um 

representante que, devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, venha a responder por sua representadaneste procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato de 

se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente.

á por um dos seguintes meios: 

a)Instrumento público de procuração, devidamente autenticado em cartório, com poderes para formular ofertas 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de vali
referida procuração deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 (Habilitação).

b)Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, acompanhado de cópia do documento de 
identidade do signatário para confrontação da assinatura, nos termos do art. 3º, da Lei 13.726/2018

, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome 
do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima
documentos de eleição de seus administradores. A referida procuração deverá estar fora dos envelopes n.º 01 

se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante
acompanhada do original ou cópia devidamente autenticada em cartório, 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
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da Prefeitura Municipal da Estância 

APENAS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que 

tação e impedidas de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Paranapanema, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei n.º 8.666/93 e do artigo 7º da Lei n.º 

De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 

De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993 

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante. 

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO(FORA DOS ENVELOPES) 
Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por intermédio de um 

rticipar deste procedimento 
, devendo, ainda, no ato de 

se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

com poderes para formular ofertas 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor. A 
referida procuração deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 (Habilitação). 

acompanhado de cópia do documento de 
assinatura, nos termos do art. 3º, da Lei 13.726/2018ou com firma 

, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome 
de Sociedade Anônima e dos 

A referida procuração deverá estar fora dos envelopes n.º 01 

se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, cópia simples do 
acompanhada do original ou cópia devidamente autenticada em cartório, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
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investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 
administradores.O referido documento deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 
(Habilitação). 
 
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar 
certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
 
6.4 - O licitante que não contar com representante na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em 
seu nome por conta de documentação defeituosa, ficará
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, 
portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efe
propostas e apuração do menor preço. 
 
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrat
presente licitação. 
 
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. 
 
6.7 - No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, condição 
essencial para participação no certame licitatório:
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
participação, de acordo com modelo contido no 
fora dos envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação).
b) Tendo em vista que esse certame é exclusivo para a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, as interessadas deverão preencher e encartar ao 
pena de não serem credenciadas a participar do certame
envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação).
 
6.8 - Encerrada a etapa de credenciamento, não serão admitidos cre
retardatários. 
 
6.9 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 
habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão
seguintes dizeres em sua face externa: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA
ENVELOPE N.º 1 

PREGÃO PRESENCIAL N.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA
ENVELOPE N.º 2 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 

 
7 –ENVELOPE N.º 01 - DA PROPOSTA DE PREÇO
7.1 – OAnexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
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ociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 
O referido documento deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no presente 
certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

O licitante que não contar com representante na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em 
seu nome por conta de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, 
portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efe

Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrat

Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. 

No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, condição 
ncial para participação no certame licitatório: 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à 
participação, de acordo com modelo contido no Anexo III ao presente Edital. A referida declaração 
fora dos envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação). 

Tendo em vista que esse certame é exclusivo para a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, as interessadas deverão preencher e encartar ao credenciamento a declaração constante no Anexo VI, sob 
pena de não serem credenciadas a participar do certame. O referido documento deverá estar fora dos 
envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação). 

Encerrada a etapa de credenciamento, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes 

á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 
habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA
ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2020 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2020 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

DA PROPOSTA DE PREÇO 
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, 
preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 
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ociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 
O referido documento deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 

mais de um licitante no presente 

O licitante que não contar com representante na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em 
impedido de participar da fase de lances verbais, de 

negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, 
portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 

Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 

Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  

No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, condição 

e inexistência de qualquer fato impeditivo à 
A referida declaração deverá estar 

Tendo em vista que esse certame é exclusivo para a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno 
a declaração constante no Anexo VI, sob 

. O referido documento deverá estar fora dos 

denciamentos de eventuais licitantes 

á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 
habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

, que acompanha este ato convocatório, 
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7.2 - Deverão estar consignados na proposta:
a)Dados cadastrais; 
b)Descrição dos itens, de acordo com o Anexo I do Edital;
c)Indicação da marca, quando cabível; 
d)Indicação obrigatória do preço unitário 
algarismos e por extenso. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros; 
f)Local, data, assinatura, e identificação do signatário.
 
7.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
 
7.4 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar,
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
 
7.5 - Os preços ofertados deverão ser equiva
proposta. 
 
7.6 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.
 
7.7 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados
REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente 
inexequíveis. 
 
7.8 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 
termos da Lei Federal n.º 10.520/02, do Decreto Municipal n.º 1092e da Lei Federal n.º 8.666/93, no que couber, e 
demais normas suplementares aplicáveis.
 
8 - ENVELOPE N.º 02 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contr
mediante consulta nos respectivos cadastros.
 
8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
 
8.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições de 
participação. 
 
8.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar será verificada. 
 
8.5 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, 
empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope n.º 02 
documentos: 
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Deverão estar consignados na proposta: 

Descrição dos itens, de acordo com o Anexo I do Edital; 

dos itens e global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, 
. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

Local, data, assinatura, e identificação do signatário. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.

á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I 
se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente 

A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 
Lei Federal n.º 10.520/02, do Decreto Municipal n.º 1092e da Lei Federal n.º 8.666/93, no que couber, e 

demais normas suplementares aplicáveis. 

DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contr
mediante consulta nos respectivos cadastros. 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições de 

Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

os licitantes que ofertarem menor preço, inclusive as 
deverão apresentar dentro do envelope n.º 02 - habilitação os seguintes 
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em moeda corrente nacional, em 
. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 

lentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação. 

no ANEXO I - TERMO DE 
se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente 

A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 
Lei Federal n.º 10.520/02, do Decreto Municipal n.º 1092e da Lei Federal n.º 8.666/93, no que couber, e 

habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições de 

Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

inclusive as microempresas e 
habilitação os seguintes 
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8.5.1-HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28 da Lei n.º 8.666/1993):
a)Ato de criação do licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; e 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b)Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.  
 
8.5.1.1- Os documentos relacionados nas alíneas dosubitem 8.5.1
“Habilitação”se tiverem sido apresentados para o credencia
 
8.5.2-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei n.º 8.666/1993):
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, 
ativa, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante
 
e)Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
 
f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de m
www.tst.gov.br; 
f.1) A Prova de regularidade perante a 
momento de apresentação dos documentos de habilitação.
 
8.5.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, 
para fins de comprovação de regularidade fiscal e
(LC n.º 123, art. 43, caput); 
 
8.5.2.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administr
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa (LC n.º 123, art. 43, § 1º);
 
8.5.2.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 
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HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28 da Lei n.º 8.666/1993): 
Ato de criação do licitante conforme o caso: 

l, no caso de empresa individual; 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

ção para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

Os documentos relacionados nas alíneas dosubitem 8.5.1não precisarão constar do 
se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei n.º 8.666/1993): 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

Fazenda Federal, por meio da apresentação de Certidão Conjunta Negat
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

azenda Estadual, em relação aos Tributos Estaduais 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS),
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que poderá ser obtida no site 

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de Licitações no 
momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição

endo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
a contar do momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

(LC n.º 123, art. 43, § 1º); 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.2.1.1, implicará na 
, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 
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Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

ção para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

precisarão constar do Envelope n.º 2 - 

do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

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

por meio da apresentação de Certidão Conjunta Negativa 
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

em relação aos Tributos Estaduais inscritos em dívida 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante. 

(FGTS), demonstrando situação 

A da Consolidação das Leis do 
aio de 1943, que poderá ser obtida no site 

será atualizada pela Comissão de Licitações no 

deverão apresentar toda a documentação exigida 
, mesmo que esta apresente alguma restrição 

trabalhista, será assegurado o 
a contar do momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

previsto no subitem 8.5.2.1.1, implicará na 
, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema

 

Administração convocar os licitantes remanescentes n
atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei n.º 10.520/02 ou 
revogar a licitação (LC n.º 123, art. 43, § 2º)
8.5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993):
a)Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido 
realizada em data não anterior a 90 (noventa) 
Obs.: Será permitida a participação de em
de Contas do Estado de São Paulo, mediante apresentação de certidão de concessão de recuperação judicial. 
Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente certidão positiva, se faz necessá
demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar 
sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação 
financeiras estabelecidos no edital. 
 
8.5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei n.º 8.666/93):
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da licitação. A comprovação se dará me
por pessoas de direito público ou privado, 
iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação, independe do quantitativo de fornecimento.
a1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.
 
8.5.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a)Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal
n.º 9.854/99 e no Decreto n.º 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze anos), conforme modelo Anexo IV;
 
8.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.6.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 
de cópia, autenticada por cartório competente ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original pa
que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio, 
imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na 
ordem estabelecida neste Edital. 
 
8.6.2 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 
procurador, com identificação clara do subscritor.
 
8.6.3 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o 
número do CNPJ e endereço respectivo. 
 
8.6.4- Não serão aceitos protocolos de entrega 
requeridos no presente Edital e seus Anexos
 
8.6.5- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as 
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
 
8.6.6- Se o licitante for a matriz, todos os d
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
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Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para sessão pública, retomar o
atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei n.º 10.520/02 ou 

(LC n.º 123, art. 43, § 2º). 
FINANCEIRA (Art. 31 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993):

, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido 
(noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.

Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos da Súmula 50 do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, mediante apresentação de certidão de concessão de recuperação judicial. 
Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente certidão positiva, se faz necessá
demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar 

financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei n.º 8.666/93): 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a apresentação de 
por pessoas de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu, satisfatoriamente, produtos 

semelhantes ao objeto desta licitação, independe do quantitativo de fornecimento.
O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante. 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a)Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze anos), conforme modelo Anexo IV; 

AIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 

de cópia, autenticada por cartório competente ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original pa
que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio, publicação em órgão de 
imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na 

os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 
procurador, com identificação clara do subscritor. 

Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o 
 

protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos, inclusive no que se refere às certidões; 

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as 
) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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sessão pública, retomar os 
atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei n.º 10.520/02 ou 

FINANCEIRA (Art. 31 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993): 
, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido 

da data prevista para a apresentação dos envelopes. 
presas em recuperação judicial, nos termos da Súmula 50 do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, mediante apresentação de certidão de concessão de recuperação judicial. 
Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente certidão positiva, se faz necessário que a interessada 
demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar 

financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
diante a apresentação de ATESTADO(S) fornecidos 

no qual se indique que a empresa já forneceu, satisfatoriamente, produtos 
semelhantes ao objeto desta licitação, independe do quantitativo de fornecimento. 

a)Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei 
4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 
de cópia, autenticada por cartório competente ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para 

publicação em órgão de 
imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na 

os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o 

em substituição aos documentos 

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as 
anteriores à data de apresentação das propostas; 

ocumentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
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8.6.7- Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute 
o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, 
 
8.6.8- A entrega de documento de habilitação que apresente
inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhistadas 
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no subitem 
deste edital. 
 
8.6.9- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio, 
sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
 
8.6.10 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 
exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução 
do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8
 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
9.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentado
documentos indicados no item 6. 
 
9.2 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das interessadas, 
serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes 
 
9.3 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.4 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, 
Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro as declarações nos 
moldes do Anexo III e VI. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes n.º 1 (PROPOSTA 
DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo P
com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.
 
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples 
manifestação de vontade de seu representante.
 
9.6 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente 
GLOBAL. 
 
9.7 - Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até 
então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas 
e a fundamentação para sua desclassificação e 
 
9.8 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes dos 
licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço sup
àquele em até 10% (dez por cento), repetindo
forma do item 9.7. 
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tenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute 
o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no subitem 8.1.

A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a 
do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhistadas 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no subitem 

O Pregoeiro ou a Equipe de apoio, durante a sessão, diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 
dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 
exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução 
do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 

DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando

credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentado

Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das interessadas, 
serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, 
iro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro as declarações nos 

. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes n.º 1 (PROPOSTA 
DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade 
com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
mo tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples 

manifestação de vontade de seu representante. 

As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente 

classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até 
se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas 

e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória. 

O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes dos 
licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço sup
àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas classificadas na 
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tenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute 
disposta no subitem 8.1. 

falha não sanável na sessão acarretará a 
do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhistadas 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no subitem 8.5.2.1.1 e seguintes 

diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 
dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico. 

se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 
exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução 

No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de 
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os 

Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das interessadas, 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, 
iro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro as declarações nos 

. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes n.º 1 (PROPOSTA 
regoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
mo tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples 

As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente pelo MENOR PREÇO 

classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até 
se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas 

O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes dos 
licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior 

se o procedimento para cada uma das propostas classificadas na 
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9.9 - Não havendo pelo menos 03 (três) 
dar lances verbais os representantes dos licitantes que apresentarem as melhores propostas, até o máximo de 3 
(três), quaisquer que sejam os preços ofertados.
 
9.10 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 
classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já 
existentes. 
 
9.11 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido anteriormente 
ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 
 
9.12 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando
constantes deste edital. 
 
9.13 - Declarada encerrada a etapa competit
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO 
 
9.14 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de 
preços definidos pela Administração. 
 
9.15 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido 
preço melhor.  
 
9.16 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.17 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação 
do licitante classificado em primeiro lugar.
 
9.18 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta 
deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante INABILITADO.
 
9.19 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 
entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal
empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.5.2.1 e seguin
 
9.20 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por 
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
 
9.21 - A Administração não se responsabilizará pela eventual i
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será 
 
9.22 - Sendo considerado inabilitado o lic
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em 
segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos li
prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.
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três) propostas nas condições definidas no item anterior, serão chamadas a 
bais os representantes dos licitantes que apresentarem as melhores propostas, até o máximo de 3 

(três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 

O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 
ações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já 

Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido anteriormente 
o mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 

Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas 
MENOR PREÇO GLOBAL, consignando-a em ata. 

Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de 

O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido 

Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 

Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação 
do licitante classificado em primeiro lugar. 

Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante INABILITADO. 

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e/ou trabalhista
empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.5.2.1 e seguintes deste edital.

A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por 
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será INABILITADO. 

Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em 
segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos licitantes classificados, sem 
prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados. 
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nas condições definidas no item anterior, serão chamadas a 
bais os representantes dos licitantes que apresentarem as melhores propostas, até o máximo de 3 

O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 
ações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já 

Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido anteriormente 
o mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro.  

se o licitante desistente às penalidades 

iva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas 

Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de 

O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido 

Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 

Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação 

e/ou contrariando qualquer dispositivo 

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

e/ou trabalhista das microempresas e 
tes deste edital. 

A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por 

ndisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

itante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em 

citantes classificados, sem 
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9.23 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será 
declarado vencedor do certame, abrindo
interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento.
 
9.24 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser 
devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 
interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os 
envelopes dos licitantes classificados, não declarad
Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário.
 
9.25 - Da sessão pública deste Pregão, lavrar
praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da 
Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
 
9.26 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise 
das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 
contado do recebimento da convocação. 
 
10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - Com antecedência superior a 02
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
 
10.2 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou apresentar impugnação ao edital por intermédio do e
mail silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
Setor de Licitações, estando disponível para atendimento de segunda a sexta
no Paço Municipal ou pelo telefone (14) 3713
 
10.2.1 Nos casos de Impugnação o(a) subscritor(a) deverá compr
 
10.2.2- Acolhida a 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. 
 
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
 
10.4 - Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão 
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo
(três) dias úteis, que começará a correr a parti
meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo
dos autos; 
10.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência 
do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
10.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá
devidamente informado à autoridade competente;
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se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será 
declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de 
interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 

Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser 
s seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 

interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os 
envelopes dos licitantes classificados, não declarados vencedores do certame, permanecerão sob custódia do 
Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário. 

Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 
, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da 

Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise 
s propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 

 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou apresentar impugnação ao edital por intermédio do e
silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br aos cuidados do Departamento de Licitações ou p

Setor de Licitações, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 
3713-9200 ou (14)99670-9667. 

10.2.1 Nos casos de Impugnação o(a) subscritor(a) deverá comprovar ter poderes para impugnar.

Acolhida a 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 

A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão 
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo

que começará a correr a partir da declaração do vencedor, para a apresentação das razões por 
meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência 
do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e no 

caminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 
Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá

devidamente informado à autoridade competente; 
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se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será 
nto, a oportunidade para manifestação da intenção de 

Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser 
s seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 

interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os 
os vencedores do certame, permanecerão sob custódia do 

á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 
, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da 

O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise 
s propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou apresentar impugnação ao edital por intermédio do e-
aos cuidados do Departamento de Licitações ou protocoladas no 

feira, das 08h00min às 16h00min, 

ovar ter poderes para impugnar. 

Acolhida a 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 

A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena 

Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão 
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 

r da declaração do vencedor, para a apresentação das razões por 
meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 

es assegurada vista imediata 

A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência 
ao licitante vencedor e no 

Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
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10.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade 
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório; 
10.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
10.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 
endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, 
configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.
 
11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. Considerando que a presente aquisição será de entrega imediata, nos termos do art. 62, § 4º da Lei n.º 8.666/93 
fica dispensado a formalização de termo de contrato, sendo que este será substituído pela nota de empenho e ordem 
de fornecimento. 
 
12 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
 
12.1 - A entrega deverá realizada em parcela única, em até
requisição pelo representante de setor requisitante.
 
12.1.1 - A entrega dos produtos, objeto deste 
na Rua Joaquim Vieira de Medeiros nº 1286, Centro, Paranapanema
em horário de expediente, por conta e risco das empresas vencedoras, nas quantid
estar obrigatoriamente acompanhadas dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados os 
produtos e respectivos valores. 
 
12.2 - O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos 
mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas neste 
Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva.
 
12.3 - O objeto será recebido conforme a seguir:
a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de especificações, 
quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados per
irregularidade, será fixado prazo para sua correção;
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados será 
efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatur
 
12.4 - Na hipótese dos produtos apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.
 
12.5 - Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que terá o prazo de 
24 (vinte e quatro) horaspara substituir os rejeitados.
 
12.6 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93). 
 
13 - DO PAGAMENTO 
13.1 - O pagamento devido ao Contratado 
apresentação e aceitação da Nota Fiscal de acordo com as especificações do objeto desta licitação
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recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade 
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 

Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 
preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 09h00min as 16h00min

se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Considerando que a presente aquisição será de entrega imediata, nos termos do art. 62, § 4º da Lei n.º 8.666/93 
fica dispensado a formalização de termo de contrato, sendo que este será substituído pela nota de empenho e ordem 

AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

A entrega deverá realizada em parcela única, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da expedição de 
requisição pelo representante de setor requisitante. 

A entrega dos produtos, objeto deste contrato, deverá ser efetuada na Secretaria de Educação, localizada 
Rua Joaquim Vieira de Medeiros nº 1286, Centro, Paranapanema, aos cuidados da Sra. Verly Cássia de Lima,

, por conta e risco das empresas vencedoras, nas quantidades solicitadas, e deverão 
estar obrigatoriamente acompanhadas dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados os 

O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos 
mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas neste 

a Aceitação Definitiva. 

O objeto será recebido conforme a seguir: 
: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de especificações, 

quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada alguma 
irregularidade, será fixado prazo para sua correção; 

: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados será 
efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal. 

Na hipótese dos produtos apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

dos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que terá o prazo de 
para substituir os rejeitados. 

A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 

O pagamento devido ao Contratado será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, 
apresentação e aceitação da Nota Fiscal de acordo com as especificações do objeto desta licitação
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recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade 
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 

Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 

As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 
das 09h00min as 16h00min, sob pena de 

11.1. Considerando que a presente aquisição será de entrega imediata, nos termos do art. 62, § 4º da Lei n.º 8.666/93 
fica dispensado a formalização de termo de contrato, sendo que este será substituído pela nota de empenho e ordem 

, a contar da expedição de 

Secretaria de Educação, localizada 
, aos cuidados da Sra. Verly Cássia de Lima, 

ades solicitadas, e deverão 
estar obrigatoriamente acompanhadas dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados os 

O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos 
mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas neste 

: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de especificações, 
tinentes e, encontrada alguma 

: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados será 

Na hipótese dos produtos apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

dos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que terá o prazo de até 

A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 

após a entrega do objeto, 
apresentação e aceitação da Nota Fiscal de acordo com as especificações do objeto desta licitação. 
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13.2 - O pagamento será feito através de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente a ser fornecida 
pelo Contratado ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Paranapanema. 
 
13.3 - Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não solucionado pelo Contratado 
ensejará a suspensão do pagamento. 
 
13.4 - A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema reserva
pagamentos devidos à Contratada, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulas constantes deste Edital.
 
13.5 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços 
propostos. 
 
13.6 - O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos por 
cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.
 
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará 
sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93.
 
14.2 - Nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.6
contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a)Advertência; 
b)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
c)Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 
 
14.3 - Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição de 
valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de preg
retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado.
 
14.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteri
sujeitando-o às seguintes penalidades: 
a)multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;
b) a aplicação de impedimento de licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de até
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02. 
 
14.5 - O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 
8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso 
seguinte proporção: 
a)atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia do valor total dos produtos em atraso; 
b)atraso superior a 05 (cinco) dias, até o limite de 10 (dez) dias, multa de 0,2% (dois déc
valor total dos produtos em atraso. 
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O pagamento será feito através de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente a ser fornecida 
pelo Contratado ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal da Estância 

Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não solucionado pelo Contratado 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema reserva-se o direito de descontar dos 
devidos à Contratada, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 

descumprimento de cláusulas constantes deste Edital. 

Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços 

O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos por 
cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
encedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará 

sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93.

Nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, pela inexecução total ou parcial deste 
contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto 
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

ão, também, à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por cento) do 
se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de preg

retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
impedimento de licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de até

conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.  

O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 
8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na 

atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia do valor total dos produtos em atraso; 
atraso superior a 05 (cinco) dias, até o limite de 10 (dez) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia do 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Divisão de Licitações e Contratos 

Página 11 de 28 

O pagamento será feito através de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente a ser fornecida 
pelo Contratado ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal da Estância 

Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não solucionado pelo Contratado 

se o direito de descontar dos 
devidos à Contratada, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 

Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços 

O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos por 
cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

encedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará 
sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 

66/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, pela inexecução total ou parcial deste 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto 
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

multa correspondente a até 2% (dois por cento) do 
se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
za o descumprimento total da obrigação assumida, 

impedimento de licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de até 5(cinco) anos,  

O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 
da obrigação não cumprida na 

atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia do valor total dos produtos em atraso;  
imos por cento) ao dia do 
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b1) A partir do 10º (décimo) dia de atraso estará caracterizada a inexecução total da obrigação assumida.
 
14.6 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da
suas alterações. 
 
14.7 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em 
Contratante. 
14.8 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
 
14.9 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Contratada por danos c
14.10 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal/trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a
valor estimado de contratação do objeto, 
Municipalidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto p
 
14.11 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 
da intimação do interessado.  
 
14.12 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
 
14.13 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente desc
primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 
ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
 
14.14 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), 
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro 
correspondente. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante desse 
certame, independentemente de transcrição.
 
15.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
 
15.3 - A presente licitação poderá ser revogada na forma do art. 49 da Lei n.º 8.666/93. 
 
15.4 - Os proponentes assumem todos os custos de prepara
responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 
sob as penas da lei.  
 
15.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos pod
Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data 
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A partir do 10º (décimo) dia de atraso estará caracterizada a inexecução total da obrigação assumida.

É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em 

A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 

Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal/trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.5.2.1.1 

prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a2% (dois por cento)
valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de impedimento de licitar e contratar com a 
Municipalidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02

O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis

O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente desc
primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 
ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), 
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro 

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante desse 
certame, independentemente de transcrição. 

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

A presente licitação poderá ser revogada na forma do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.  

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e são 
responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 

Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá
de Paranapanema, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data 
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A partir do 10º (décimo) dia de atraso estará caracterizada a inexecução total da obrigação assumida. 

Lei Federal n.º 8.666/93 e 

A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 

 

As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 

Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal/trabalhista das 
8.5.2.1.1 deste edital, a 

2% (dois por cento) do 
cominada com a aplicação de impedimento de licitar e contratar com a 

elo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02. 

05 (cinco) dias úteis contados da data 

03 (três) dias úteis da data de sua 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da 
primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 

á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), 
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro 

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante desse 

fase da licitação, a promoção de diligência 

ção e apresentação de suas propostas e são 
responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 

erão retirá-los, na Prefeitura 
de Paranapanema, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data 
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de abertura da Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$10,00 (dez reais), através de Guia de Arrecad
ou gratuitamenteatravés do site www.paranapanema.sp.gov.br
 
 

Paranapanema, 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

de abertura da Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$10,00 (dez reais), através de Guia de Arrecad
www.paranapanema.sp.gov.br. 

Paranapanema, 24 de novembro de 2020. 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA ALVES 
Prefeito Municipal 
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de abertura da Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$10,00 (dez reais), através de Guia de Arrecadação 
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(EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP)

 
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
 
2. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES:
 

ITEM QUANT. 

1 7,00 DVR GRAVADOR  08 CANAIS 

2 1,00 DVR GRAVADOR  04 CANAIS 
3 98,00 CAMERA 20M BULLET
4 10,00 CAMERA 20M DOMME
5 14,00 HD 01TB (HD Interno)
6 8,00 FONTE 12V 10 amp (Fonte colméia 12v 10ha)
7 108,00 CAIXA DE SOBREPOR  
8 4.000,00 CABO COAXIAL RF 4MM (4000 METROS DE CABO COAXIAL)
9 216,00 CONECTOR BNC C/ BORNE MACHO 

10 11,00 EXTENSÃO FILTRO DE LINHA C/ 3 TOMADAS
11 11,00 PLUG MACHO 10 AMP 
12 11,00 RACK 6U ORGANIZADOR 

  VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL GLOBAL
 
2.1 Especificações técnicas dos itens
 
Item 1 - DVR 8 Canais  
 
Especificações: 
- Processador Principal: Integrado de Alta Performance
- Sistema Operacional: Linux Embarcado
- Voltagem: Bivolt 
 
Vídeo: 
- Entradas: 8 Canais BNC + 2 Canais IP ou 10 Canais IP no Modo NVR¹
- Resolução Protocolo Analógico: NTSC / 
- Resolução Protocolo HDCVI: 1080p / 720p
- Resolução Protocolo HDTVI: 1080p / 720p
- Resolução Protocolo AHD: 1080p / 720p
- Resolução Protocolo IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p
 
Áudio: 
- Áudio no Protocolo HDCVI: Todos os canais BNC configura
câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações
- Entrada de Áudio: 1 Canal com Conector RCA
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2020 

 
(EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP) 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

2. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES: 

DESCRIÇÃO 

DVR GRAVADOR  08 CANAIS  

DVR GRAVADOR  04 CANAIS  
CAMERA 20M BULLET 
CAMERA 20M DOMME 
HD 01TB (HD Interno) 
FONTE 12V 10 amp (Fonte colméia 12v 10ha) 
CAIXA DE SOBREPOR   
CABO COAXIAL RF 4MM (4000 METROS DE CABO COAXIAL) 
CONECTOR BNC C/ BORNE MACHO  
EXTENSÃO FILTRO DE LINHA C/ 3 TOMADAS 
PLUG MACHO 10 AMP  
RACK 6U ORGANIZADOR  
VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL GLOBAL 

dos itens 

Processador Principal: Integrado de Alta Performance 
Sistema Operacional: Linux Embarcado 

Entradas: 8 Canais BNC + 2 Canais IP ou 10 Canais IP no Modo NVR¹ 
Resolução Protocolo Analógico: NTSC / PAL 
Resolução Protocolo HDCVI: 1080p / 720p 
Resolução Protocolo HDTVI: 1080p / 720p 
Resolução Protocolo AHD: 1080p / 720p 
Resolução Protocolo IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p 

Áudio no Protocolo HDCVI: Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com 
câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações

Entrada de Áudio: 1 Canal com Conector RCA 
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CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
UN R$ 749,00 

UN R$ 530,75 
UN R$ 183,00 
UN R$ 175,00 
UN R$ 546,25 
UN R$ 80,67 
UN R$ 6,45 
MT R$ 1,29 
UN R$ 3,01 
UN R$ 25,72 
UN R$ 11,26 
UN R$ 561,33 

 R$ 46.854,12 

dos no protocolo HDCVI são compatíveis com 
câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações 
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- Saída de Áudio: 1 Canal com Conector RCA
- Audio Bidirecional: Disponível no Canal 1
 
Display: 
- Saída de Vídeo (Monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC
- Resolução de Saída (Em Pixels): 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI / VGA), 800 x 600 (BNC)
- Divisão do Mosaíco da Tela: 1/4/8/9/16
- Máscara de Privacidade: 4 zonas configuráveis por canal
- Informações em Tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, 
Gravação 
 
Gravação: 
- Compressão de Vídeo e Áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711a, G.7
- Resoluções de Gravação MainStream HDCVI, AHD e HDTVI: 1 canaL em 1080p Lite / 720p (30 FPS) 7 Canais 
em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS)
- Resoluções de Gravação MainStream IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H
FPS) 
- Resoluções de Gravação MainStream Analógico: 960H / D1 / CIF (30 FPS)
- Resoluções de Gravação Sub Stream HDCVI, AHD e HDTVI: D1 / CIF (15 FPS)
- Resoluções de Gravação Sub Stream IP: D1 / CIF (15 FPS)
- Resoluções de Gravação Sub Stream Analógico: D1 / CIF (15 FPS)
- Bit Rate³: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico
- Modo de Gravação: 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré
 
Detecção de Vídeo: 
- Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E
- Detecção de Vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento
 
Reprodução e Backup: 
- Reprodução Síncrona: 1/4/8 
- Modo de Busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.
- Funções de Reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo 
arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Se
- Modo de Backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido
 
Rede: 
- Interface de Rede: RJ45 (10/100Mbps)
- Throughput: 40Mbps 
- Funções e Protocolos: http, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, N
Intelbras DDNS, IntelbrasCloud,Onvif, PPPoE, Wi
- Conexões Simultâneas: 128 Conexões*
- Aplicativo para Smartphones 
 
Armazenamento: 
- Disco Rígido Interno: 1 porta padrão SATA para até 12 TB 
 
Interfaces Auxiliares: 
- USB: 2 Portas USB 2.0 
- RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi
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Saída de Áudio: 1 Canal com Conector RCA 
Disponível no Canal 1 

Saída de Vídeo (Monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC 
Resolução de Saída (Em Pixels): 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI / VGA), 800 x 600 (BNC)
Divisão do Mosaíco da Tela: 1/4/8/9/16 

rivacidade: 4 zonas configuráveis por canal 
Informações em Tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, 

Compressão de Vídeo e Áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711a, G.7
Resoluções de Gravação MainStream HDCVI, AHD e HDTVI: 1 canaL em 1080p Lite / 720p (30 FPS) 7 Canais 

em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) 
Resoluções de Gravação MainStream IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H

Resoluções de Gravação MainStream Analógico: 960H / D1 / CIF (30 FPS) 
Resoluções de Gravação Sub Stream HDCVI, AHD e HDTVI: D1 / CIF (15 FPS) 
Resoluções de Gravação Sub Stream IP: D1 / CIF (15 FPS) 

ream Analógico: D1 / CIF (15 FPS) 
Bit Rate³: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico 
Modo de Gravação: 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarme: 1 ~ 300 seg.

, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro
Detecção de Vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento

com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.
Funções de Reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo 

arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital
Modo de Backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido

Interface de Rede: RJ45 (10/100Mbps) 

Funções e Protocolos: http, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, 
Intelbras DDNS, IntelbrasCloud,Onvif, PPPoE, Wi-Fi, Multicast, 802.1x, FTP 

Conexões Simultâneas: 128 Conexões* 

Disco Rígido Interno: 1 porta padrão SATA para até 12 TB (Disco Rígido Não Incluso)

RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box** 
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Resolução de Saída (Em Pixels): 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI / VGA), 800 x 600 (BNC) 

Informações em Tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, 

Compressão de Vídeo e Áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711a, G.711u, PCM, AAC 
Resoluções de Gravação MainStream HDCVI, AHD e HDTVI: 1 canaL em 1080p Lite / 720p (30 FPS) 7 Canais 

Resoluções de Gravação MainStream IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 

 
alarme: 1 ~ 300 seg. 

up em tela e alarme sonoro 
Detecção de Vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento 

com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. 
Funções de Reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo 

leção de backup, Zoom digital 
Modo de Backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido 

TP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, 

(Disco Rígido Não Incluso) 
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Geral: 
- Fonte de Alimentação: 12V 2A 
- Potência: 10W (Sem HD) 
- Ambiente de Funcionamento: 0 °C~+55 °C / 1
- Peso: 750g (Sem HD) 
- Adaptador USB Wireless: IWA 3000, IWA 3001 e Action A1200***
 
Proteção Contra Surtos de Tensão: 
- Entradas de vídeo BNC: Até 30 kV Injetado
- Saída de vídeo VGA: Até 20 kV Injetado
- Saída de vídeo HDMI: Até 15 kV Injetado
- Interface de Rede Ethernet: Até 30 KV Injetado
- Fonte de Alimentação: Até 15 kV Injetado
- Saída de Vídeo Analógica BNC (CVBS): Até 30 kV Injetado
 
Item 2 - DVR Gravador 04 Canais 
 
Sistema 
Processador principal: Integrado de alta performanc
Sistema operacional: Linux® embarcado
Vídeo 
Entradas: 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR*
IntelbrasMulti HD compatibilidade: Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 1080p / 720p AHD 1080p / 
720p IP 1080p / 720p 
Áudio 
Entrada: 1 canal com conector do tipo RCA (15 KΩ)
Saída: 1 canal com conector do tipo RCA (15 K
Áudio bidirecional: Disponível no canal 1
Display 
Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC
Resoluções de saída (em pixels): 1920 × 1080, 1280 × 10
Divisão do mosaico da tela: 1/4/6 
Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal
Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, 
Gravação 
Gravação 
Compressão de vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC
Resoluções de gravação Stream principal HDCVI, HDTVI, AHD: 1080p lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS)
Resoluções de gravação Stream principal IP 1080p / 720p
Resoluções de gravação Streamprincipal Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS)
Resoluções de gravação Stream extra HDCVI, HDTVI, AHD: CIF (15 FPS)
Resoluções de gravação Stream extra IP: CIF (15 FPS)
Resoluções de gravação Stream extra Analógico: CIF (15 FPS)
Bit rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico
Modo de gravação: Manual, Contínua, Contínua com condição de sobrescrever, Agendada, Detecção de 
movimento, Mascaramento de câmera, Perda de vídeo
Intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré
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Ambiente de Funcionamento: 0 °C~+55 °C / 10%~90%RH / 86~106 kpa 

Adaptador USB Wireless: IWA 3000, IWA 3001 e Action A1200*** 

Entradas de vídeo BNC: Até 30 kV Injetado 
Saída de vídeo VGA: Até 20 kV Injetado 

kV Injetado 
Interface de Rede Ethernet: Até 30 KV Injetado 
Fonte de Alimentação: Até 15 kV Injetado 
Saída de Vídeo Analógica BNC (CVBS): Até 30 kV Injetado 

Processador principal: Integrado de alta performance 
Sistema operacional: Linux® embarcado 

Entradas: 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR* 
IntelbrasMulti HD compatibilidade: Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 1080p / 720p AHD 1080p / 

nal com conector do tipo RCA (15 KΩ) 
Saída: 1 canal com conector do tipo RCA (15 KΩ) 
Áudio bidirecional: Disponível no canal 1 

Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC 
Resoluções de saída (em pixels): 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 (HDMI / VGA), 800 × 600 (BNC)

Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal 
Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, 

mpressão de vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC
Resoluções de gravação Stream principal HDCVI, HDTVI, AHD: 1080p lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS)
Resoluções de gravação Stream principal IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) 
Resoluções de gravação Streamprincipal Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) 
Resoluções de gravação Stream extra HDCVI, HDTVI, AHD: CIF (15 FPS) 
Resoluções de gravação Stream extra IP: CIF (15 FPS) 

ra Analógico: CIF (15 FPS) 
Bit rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico 
Modo de gravação: Manual, Contínua, Contínua com condição de sobrescrever, Agendada, Detecção de 
movimento, Mascaramento de câmera, Perda de vídeo 
Intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 4s, pós-alarme: 1 ~ 300s
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IntelbrasMulti HD compatibilidade: Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 1080p / 720p AHD 1080p / 

24, 1280 × 720 (HDMI / VGA), 800 × 600 (BNC) 

Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, 

mpressão de vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC 
Resoluções de gravação Stream principal HDCVI, HDTVI, AHD: 1080p lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) 

Modo de gravação: Manual, Contínua, Contínua com condição de sobrescrever, Agendada, Detecção de 

alarme: 1 ~ 300s 
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Detecção de vídeo 
Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E
Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (
Reprodução e backup 
Reprodução síncrona: 1/4 
Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento
Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rá
arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital
Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido
Rede 
Fast Ethernet: RJ45 (10/100M) 
Conexões simultâneas: 128 conexões
Aplicativo para smartphones: IntelbrasiSICiOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®
Armazenamento 
Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA para até 10 TB
 
Item 3 - Câmera 20M Bullet 
 
  Descrição do produto: 
- Compatível com 4 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + analógica. Para uso em modo analógico deve
a ferramenta VHD Control ou Menu OSD.
- Tecnologia HDCVI que grava e transmite imagens com resolução de HD de 1280 x 720 utilizando os mesmos 
cabos e acessórios do sistema analógico.
- Com o infravermelho, a câmera alcança uma distância de até 20 metros no escuro, podendo ser utilizada em 
ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade.
- Possui um circuito adicional de proteção contra surtos de tensão e
- Lente de 3,6 mm permitindo um angulo de visão de 97º na horizontal e 53º na vertical.
- Sem a necessidade de novos cabos, é a solução ideal para quem deseja imagens em resolução 720p (HD) com 
baixo custo. 
- Multirecursos com o Menu OSD que permite realizar a configuração e os ajustes finos nas imagens em qualquer 
cenário de instalação. Tudo através do próprio DVR via cabo coaxial.
Características técnicas: 
- Código do produto no fabricante: VHD 1120 B G5 (4565292)
- Cor: branco 
- Tipo de case: Bullet 
- Formato do vídeo: NTSC 
- Íris: Eletrônica 
- Dia e Noite: Troca Automática do Filtro (ICR)
- AGC - Controle Automático de Ganho
- BLC - Compensação de Luz de Fundo
- Balanço de Branco: Automático / Ajustável
- Relação sinal-ruído: ≥ 65 dB 
- Sincronismo: Interno 
- Local de Instalação: Interno e externo
- Grau de proteção: IP66 
- Comprimento do cabo: 30 cm 
- Dimensões da embalagem: 8 / 16,6 / 9,1 cm (Prof / Larg / Alt)
- Peso: 150 g 
Imagem: 
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Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela
Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22 × 15), Perda de vídeo e Mascaramento

Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento
Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo 
arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital
Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido

Conexões simultâneas: 128 conexões 
Aplicativo para smartphones: IntelbrasiSICiOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®

Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA para até 10 TB 

Compatível com 4 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + analógica. Para uso em modo analógico deve
a ferramenta VHD Control ou Menu OSD. 

Tecnologia HDCVI que grava e transmite imagens com resolução de HD de 1280 x 720 utilizando os mesmos 
e acessórios do sistema analógico. 

Com o infravermelho, a câmera alcança uma distância de até 20 metros no escuro, podendo ser utilizada em 
ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade. 

Possui um circuito adicional de proteção contra surtos de tensão e um case metálico com proteção IP66.
Lente de 3,6 mm permitindo um angulo de visão de 97º na horizontal e 53º na vertical.
Sem a necessidade de novos cabos, é a solução ideal para quem deseja imagens em resolução 720p (HD) com 

sos com o Menu OSD que permite realizar a configuração e os ajustes finos nas imagens em qualquer 
cenário de instalação. Tudo através do próprio DVR via cabo coaxial. 

Código do produto no fabricante: VHD 1120 B G5 (4565292) 

Dia e Noite: Troca Automática do Filtro (ICR) 
Controle Automático de Ganho 
Compensação de Luz de Fundo 

Balanço de Branco: Automático / Ajustável 

Local de Instalação: Interno e externo 

Dimensões da embalagem: 8 / 16,6 / 9,1 cm (Prof / Larg / Alt) 
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up em tela 
22 × 15), Perda de vídeo e Mascaramento 

Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento 
pida, Reprodução lenta, Próximo 

arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital 
Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido 

Aplicativo para smartphones: IntelbrasiSICiOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android® 

Compatível com 4 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + analógica. Para uso em modo analógico deve-se utilizar 

Tecnologia HDCVI que grava e transmite imagens com resolução de HD de 1280 x 720 utilizando os mesmos 

Com o infravermelho, a câmera alcança uma distância de até 20 metros no escuro, podendo ser utilizada em 

um case metálico com proteção IP66. 
Lente de 3,6 mm permitindo um angulo de visão de 97º na horizontal e 53º na vertical. 
Sem a necessidade de novos cabos, é a solução ideal para quem deseja imagens em resolução 720p (HD) com 

sos com o Menu OSD que permite realizar a configuração e os ajustes finos nas imagens em qualquer 
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- Sensor de imagem: 1/2,7" 1 megapixel CMOS
- Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) 
- Lente (fixa): 3.6 mm 
- Velocidade do Obturador: 1/30 a 1/100000 s
- Ângulo de Visão: 97° (H) / 53º (V) 
Resolução de imagem: 
- HD (720p) 
- Analógico (600 TVL) 
 
Conectores: 
- Saída de vídeo: 75 Ω BNC fêmea 
- Alimentação: Conector P4 Fêmea 
LEDs: 
- IR inteligente 
- Comprimento de onda LED IR: 850 nm
- Alcance IR: 20 m 
Protocolos de vídeo: 
- HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS)
Energia: 
- Alimentação: 12 VDC 
- Consumo máximo de corrente: 190 mA
- Consumo máximo de energia com LEDs IR (ligados): 2,3 W
- Proteção antissurto: 15 kV (vídeo e alimentação)
Ambiente: 
- Temperatura de operação e armazenamento: 
- Umidade relativa de operação e armazenamento: 20% a 90% RH
 
Item 4 - Câmera 20M Domme 
 
Especificações Técnicas: 
Sensor: 1/2,7" 1 megapixel CMOS; 
Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V); 
Linhas horizontais: 1280H; 
Resolução real: HD (720p) – Analógico (600 TVL);
Lente: 3,6 mm; 
Ângulo de visão horizontal: 97°; 
Ângulo de visão vertical: 53°; 
Alcance IR: 20m; 
IR inteligente: Sim (Ajustável); 
Comprimento de onda LED IR: 850nm;
Formato do vídeo: NTSC; 
Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS);
Mudança de protocolo: Menu OSD / VHD Control*;
Relação sinal-ruído: =65 dB; 
Velocidade do obturador: 1/30s~1/100,000s;
Sincronismo: Interno; 
Íris: Eletrônica; 
Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido, P&B;
Troca Automática do Filtro (ICR): Sim.

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

pixel CMOS 

Velocidade do Obturador: 1/30 a 1/100000 s 

Comprimento de onda LED IR: 850 nm 

M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) 

Consumo máximo de corrente: 190 mA 
mo máximo de energia com LEDs IR (ligados): 2,3 W 

Proteção antissurto: 15 kV (vídeo e alimentação) 

Temperatura de operação e armazenamento: -40 °C a 60 °C 
Umidade relativa de operação e armazenamento: 20% a 90% RH 

Analógico (600 TVL); 

Comprimento de onda LED IR: 850nm; 

M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS); 
Mudança de protocolo: Menu OSD / VHD Control*; 

Velocidade do obturador: 1/30s~1/100,000s; 

Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido, P&B; 
Troca Automática do Filtro (ICR): Sim. 
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Características Complementares: 
Controle Automático de Ganho (AGC): ON;
Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON / OFF;
Balanço de branco: Automático / Ajustável.
Conexões: 
Saída de vídeo: 75 O BNC fêmea; 
Alimentação: Conector P4 fêmea. 
Características Elétricas: 
Consumo máximo de corrente: 160 mA;
Consumo máximo de potência: 1,9W; 
Tensão: 12Vdc; 
Proteção antissurto: 15 KV (Vídeo e alimentação).
 
2 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
2.1 - A entrega deverá realizada em parcela única, em até
requisição pelo representante de setor requisitante.
 
2.1.1 - A entrega dos produtos, objeto deste contrato, deverá ser efetuada na
localizada na Rua Joaquim Vieira de Medeiros nº 1286, Centro, Paranapanema
Cássia de Lima, em horário de expediente
solicitadas, e deverão estar obrigatoriamente acompanhadas dos competentes documentos fiscais, 
devidamente discriminados os produtos e respectivos valores.
 
2.2 - O recebimento dos produtos não implica na sua ac
dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas 
neste Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva.
 
2.3 - O objeto será recebido conforme a seguir:
a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de 
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada 
alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção;
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados 
será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal.
 
2.4 - Na hipótese dos produtos apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.
 
2.5 - Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada
24 (vinte e quatro) horas para substituir os rejeitados.
 
2.6 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93). 
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Controle Automático de Ganho (AGC): ON; 
o de Luz de Fundo (BLC): ON / OFF; 

Balanço de branco: Automático / Ajustável. 

Consumo máximo de corrente: 160 mA; 
 

Proteção antissurto: 15 KV (Vídeo e alimentação). 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
A entrega deverá realizada em parcela única, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da expedição de 

requisição pelo representante de setor requisitante. 

A entrega dos produtos, objeto deste contrato, deverá ser efetuada na Secretaria de Educação, 
Rua Joaquim Vieira de Medeiros nº 1286, Centro, Paranapanema, aos cuidados da Sra. Verly 

Cássia de Lima, em horário de expediente, por conta e risco das empresas vencedoras, nas quantidades 
solicitadas, e deverão estar obrigatoriamente acompanhadas dos competentes documentos fiscais, 
devidamente discriminados os produtos e respectivos valores.. 

O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise 
dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas 
neste Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva. 

ido conforme a seguir: 
: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de 

especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada 
ixado prazo para sua correção; 

: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados 
será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal.

os apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada
para substituir os rejeitados. 

A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 
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, a contar da expedição de 

Secretaria de Educação, 
, aos cuidados da Sra. Verly 

co das empresas vencedoras, nas quantidades 
solicitadas, e deverão estar obrigatoriamente acompanhadas dos competentes documentos fiscais, 

eitação definitiva, uma vez que dependerá da análise 
dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas 

: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de 
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada 

: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados 
será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal. 

os apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que terá o prazo de até 

A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 
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(EXCLUSIVO PARA 

ANEXO II -
 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP:

E-mail:  
 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO

01 7,00 DVR GRAVADOR  08 CANAIS

02 1,00 DVR GRAVADOR  04 CANAIS

03 98,00 CAMERA 20M BULLET

04 10,00 CAMERA 20M DOMME

05 14,00 HD 01TB (HD Interno)

06 8,00 
FONTE 12V 10 amp (Fonte 

colméia 12v 10ha)

07 108,00 CAIXA DE SOBREPOR

08 4.000,00 
CABO COAXIAL RF 4MM (4000 
METROS DE CABO COAXIAL)

09 216,00 
CONECTOR BNC C/ BORNE 

MACHO

10 11,00 
EXTENSÃO FILTRO DE LINHA 

C/ 3 TOMADAS

11 11,00 PLUG MACHO 10 AMP

12 11,00 RACK 6U ORGANIZADOR

                         VALOR TOTAL GLOBAL
 

 

+ 
1. Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 
respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93).
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2020 
 

(EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP) 
 

- FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

CEP: Fone/Fax: 

CNPJ nº 

CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO

DVR GRAVADOR  08 CANAIS  UN 

DVR GRAVADOR  04 CANAIS  UN 

CAMERA 20M BULLET  UN 

CAMERA 20M DOMME  UN 

HD 01TB (HD Interno)  UN 

FONTE 12V 10 amp (Fonte 
colméia 12v 10ha) 

 UN 

CAIXA DE SOBREPOR  UN 

CABO COAXIAL RF 4MM (4000 
METROS DE CABO COAXIAL) 

 MT 

CONECTOR BNC C/ BORNE 
MACHO 

 UN 

EXTENSÃO FILTRO DE LINHA 
C/ 3 TOMADAS 

 UN 

PLUG MACHO 10 AMP  UN 

RACK 6U ORGANIZADOR  UN 

VALOR TOTAL GLOBAL 

DECLARAÇÃO 

que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93). 
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FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ 

, a contar da data da entrega de seu 
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2. Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações
vigente, inclusive normas técnicas e neste Edital.
 
3. Declaro que, os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encarg
seguro, frete e lucro. 
 

Nome do Representante: 

Identidade nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 

CARIMBO CNPJ 
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, que os produtos ofertados atendem todas as especificações
vigente, inclusive normas técnicas e neste Edital. 

, os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, 

CPF nº: 
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, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas na legislação 

, os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 
os sociais, material, despesas administrativas, 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO - CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 
FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

 
 
 
A empresa ............................................. inscrita

representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de

n.º ................................................... e do CPF n.º..................................., DECLARA que examinou criteriosamente 

os documentos deste Edital e julgou

atendimento do objeto licitado em todos os seus de

empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator 

impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

 

.........................., .

 
  

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2020 
 

CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE 
FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de

................ e do CPF n.º..................................., DECLARA que examinou criteriosamente 

os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao 

atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que, até a presente data, esta 

empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator 

impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

.........................., ....... de ................. de 2020. 
 
 
 

................................................ 
(representante legal) 

 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Divisão de Licitações e Contratos 

Página 22 de 28 

EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE 

no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG 

................ e do CPF n.º..................................., DECLARA que examinou criteriosamente 

os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao 

talhamentos. DECLARA ainda que, até a presente data, esta 

empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO 

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

CPF sob o nº ..................................................... por intermédio de seu r

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira d

nº................................... e do CPF nº .........................................., 

art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega meno

(dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) .

 

..................., ....... de ..................... de 

____________________________________________
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2020 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 

................................................................................................................................................. inscrita no CNPJ ou 

CPF sob o nº ..................................................... por intermédio de seu r

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira d

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega meno

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2020. 

 
 

____________________________________________ 
Nome e assinatura do representante 
RG n.º.............................................. 
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CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO 

.................... inscrita no CNPJ ou 

CPF sob o nº ..................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

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

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) . 
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ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

 
OUTORGANTE: ...................................................

..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 

............................................................, nº ....

Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) 

..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), 

............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº .....................

domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de .................

..................................., ---------- 

 

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado c

...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ...............................

domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de .........

Estado de ..........................; ---------- 

 

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos pode

especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.

Turística de Paranapanema, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e dema

assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar

desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

 

.............................., ........ de ....
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2020 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO
 
 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 
 

: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 

............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., 

Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) 

.........................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), 

............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº .....................

domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de .................

(a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado c

...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ...............................

domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de .........

: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 

especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 35/2020, da Prefeitura Municipal da Estância 

Turística de Paranapanema, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e dema

assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar

desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.  

.............................., ........ de ......................... de 2020. 

 

 

Outorgante 
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MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 

........., bairro ...................................., na cidade de ............................., 

Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) 

.........................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), 

............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e 

domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 

(a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), 

...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e 

domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., 

lo(a) no procedimento licitatório, 

da Prefeitura Municipal da Estância 

Turística de Paranapanema, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, 

assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________________ é 

MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO 

PRESENCIAL N.º 35/2020. 

 

................................., ........ de ........................ de 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________________ é 

MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadr

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO 

................................., ........ de ........................ de 2020. 

 

 

 

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

(representante legal) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________________ é 

, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema

 

ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA
CONTRATADO:  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que:  
 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos
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 Com
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando
regras do Código de Processo Civil;  
d) Qualquer alteração de endereço –
pelo interessado, peticionando no processo. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais 
interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
LOCAL e DATA: __________________________________________________ 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome:_________________________ 
Cargo:_______________________________________
CPF: ___________________________ RG: _____________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: _______________________________________ 
E-mail institucional ____________________________________
E-mail pessoal:______________________ Telefone(s):_____________________
Assinatura:_____________________________________ 
 
 
 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

: Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

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 Com
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

– residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
pelo interessado, peticionando no processo.  

nos por NOTIFICADOS para:  
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
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: __________________________________________________  

Nome:_________________________ 
Cargo:___________________________________________________________  
CPF: ___________________________ RG: _____________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________  

mail institucional _________________________________________________  
mail pessoal:______________________ Telefone(s):_____________________ 

Assinatura:_____________________________________  
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

: Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 

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 

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

ou telefones de contato deverá ser comunicada 

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  
e regimentais, exercer o direito de defesa, 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema

 

 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome:______________________________ Cargo:_______________________ 
CPF: ___________________________ RG: _____________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: _______________________________________ 
E-mail institucional _________________
E-mailpessoal:____________________ 
Telefone(s):_______________________________________________________ 
Assinatura: _______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:___________________________ Ca
CPF: ___________________________ RG: _____________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: _______________________________________ 
E-mail institucional __________________ 
E-mail pessoal:__________________ 
Telefone(s):______________________ Assinatura: _______________________ 
 
  

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Nome:______________________________ Cargo:_______________________  
CPF: ___________________________ RG: _____________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________  

tucional _________________ 
mailpessoal:____________________  

Telefone(s):_______________________________________________________  
Assinatura: _______________________________________________________  

Nome:___________________________ Cargo:__________________________  
CPF: ___________________________ RG: _____________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________  

mail institucional __________________  
mail pessoal:__________________  

Telefone(s):______________________ Assinatura: _______________________  
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ANEXO VIII
 
Pregão Presencial n.º 35/2020 
 
Encerramento: 08 de dezembro de 2020
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 
Senhor Licitante: 
 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Paranapanema e 
Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão Permanente de 
Licitação por meio do fax (14) 3713-92
 
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
 

Razão Social: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

E-mail: 

Fone/Fax: 

Pessoa de Contato: 

E-mail: 

 
RETIRAMOS, através do acesso à página 
convocatório do Pregão Presencial n.
 

Local: _____________, ______ de _______________ de

 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

ANEXO VIII - PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL 

2020 - às 09h00min. 

CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Paranapanema e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão Permanente de 

9200, (14)99670-9667 ou e-mail: silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br

PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

CEP: 

RETIRAMOS, através do acesso à página www.paranapanema.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
Pregão Presencial n.º 35/2020. 

Local: _____________, ______ de _______________ de2020
 
 

_____________________________ 
Assinatura/Carimbo empresa 
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CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO INTERIOR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão Permanente de 

@paranapanema.sp.gov.br 

PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

, nesta data, cópia do instrumento 

2020. 


