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EDITAL Nº  086/2011 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/11/2011 
HORÁRIO: 09:00 horas 
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes (até 09:00 horas) 
LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, nº. 152 – Ariranha – SP. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do 
Senhor JOAMIR ROBERTO BARBOZA, Prefeito Municipal, faz saber pelo presente 
Edital, que se encontra aberta a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos 
termos da Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.682 de 04 
de Janeiro de 2.010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de 
Junho de 1.993 e suas alterações, e demais condições fixadas neste instrumento 
convocatório do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, objetivando a 
aquisição de 01 (uma) máquina motoniveladora, sobre rodas, nova, zero hora, chassi 
articulado, equipada com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência 
líquida não inferior a 135 HP, transmissão Power-shift com conversor de torque de no 
mínimo 06 marchas à frente e 03 à ré, laminas central, freios multi disco hidráulico nas 
quatro rodas, cabine fechada com ar condiconado, pnues com medidas no mínimo de 
1300 x 24 – 12 lonas, ripper trazeiro do tipo paralelogramo com 5 dentes grandes e 9 
dentes pequenos e peso operacional mínimo de 11.000 kg. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço Rua Barão do Rio Branco, nº. 152 – Centro – Ariranha – SP, na sessão 
pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, após credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
A sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL será realizada na sede da 
Câmara Municipal de Ariranha, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº. 152, 
Centro – Ariranha – SP, iniciando-se no dia 28/11/2011, às 09:00 hs. e será conduzida 
pelo Pregoeiro ELSIO ARLINDO VILLA, com o auxilio da Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria Nº. 02/2010, de 04 de janeiro de 2010. 
 
I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (uma) máquina máquina 
motoniveladora, sobre rodas, nova, zero hora, chassi articulado, equipada com 
motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência líquida não inferior a 
135 HP, transmissão Power-shift com conversor de torque de no mínimo 06 
marchas à frente e 03 à ré, laminas central, freios multi disco hidráulico nas 
quatro rodas, cabine fechada com ar condiconado, pnues com medidas no mínimo 
de 1300 x 24 – 12 lonas, ripper trazeiro do tipo paralelogramo com 5 dentes 
grandes e 9 dentes pequenos e peso operacional mínimo de 11.000 kg, conforme 
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especificações e prazo de entrega constantes do memorial descritivo, que integra este 
Edital, como ANEXO I. 
 
II – DA PARTICIPAÇÃO 
 
1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes 
deste Edital, e desde que esteja ou possua filial para assistência técnica localizada num 
raio de no máximo 100 (cem) km a partir do Pátio do Almoxarifado da Prefeitura.   
 
2 – Não poderá participar da presente licitação, as empresas que: 
 
a) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
 
b) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
 
c) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.  
 
III – DO CREDENCIAMENTO 
 
1 – O credenciamento terá duração de 30 minutos, com início às 08h:30mim. 
 
2 – Para o credenciamento (Modelo ANEXO II), deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com 
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 
dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
 
4 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
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5 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, disciplinados neste Edital, deverão 
apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, declaração de que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 
previstos neste Edital. 
 
a) Se a microempresa e a empresa de pequeno porte não apresentar declaração de que se 
enquadra em “Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa”, não terá os privilégios 
estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006. 
 
b) A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer 
dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste Edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em dois (2) dias úteis, a contar da data, caso for declarada como 
vencedora do certame. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na 
decadência do direito à contratação. 
 
c) O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da 
apresentação de todos os documentos previstos neste Edital, no momento da fase de 
habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos 
documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a empresa de pequeno 
porte, será automaticamente inabilitada. 
 
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
1 - A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
constituirá o Anexo III, e deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº.s  1 e 2.  
 
2 – A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassados, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº. 1 – Proposta de Preços 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2011 
DATA DE ABERTURA: 28/11/2011 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2011 
DATA DE ABERTURA: 28/11/2011 
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HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, em língua 
portuguesa, com suas páginas numeradas sequencialmente e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração. 
 
4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da Proponente; 
 
b) Número do EDITAL E DO PREGÃO PRESENCIAL; 
 
c) Descriçao do objeto da presente licitaçao, com a indicaçao da marca e modelo do 
produto cotado, em conformidade com as especificações do memorial descritivo – 
ANEXO I, deste Edital, e um catálogo com todas as especificações técnicas da 
Motoniveladora ofertada, inclusive com fotos;  
 
d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
 
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta dias). 
 
f) Garantia de no mínimo 01 (um) ano sem limite de horas.  
 
g) Declaração de que satisfaz as exigências contidas no item II. 1, indicando inclusive o 
endereço da filial, se for o caso. 
 
h) Declaração de estar de pleno acordo com as normas contidas no Edital, bem como 
cientes da Lei Federal n°. 10.520, Decreto Municipal 2.682 e Lei Federal n°. 8.666 e 
suas alterações.  
 
2- O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO 
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1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, separados em capas/folhas descriminando cada subitem, para melhor 
identificação e análise, os quais dizem respeito a: 
 
1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se 
tratando de pessoa natural); 
 
b) Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na “b”, deste subitem; 
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas 
tratando-se sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
 
1.2 – REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 
sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto do certame; 
 
c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
 
d) Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social (INSS), ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), à Secretaria da Receita e à 
Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 
1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial/extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, mencionado expressamente em cada balanço o 
número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do 
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registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta;  
 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social já 
exigíveis publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações. 
 
1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, conforme o ANEXO IV; 
 
b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 
legal, assegurado a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, conforme o ANEXO V. 
 
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
1 – No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do PREGÃO PRESENCIAL, iniciando-se com o credenciamento dos interesses em 
participar do certame, com duração de 30 (trinta) minutos. 
 
2 – Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no ANEXO 
III, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes, ou 
preços inexeqüíveis.  
 
4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 
àquela; 
 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
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5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
 
5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
 
7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
 
 8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
 
9 – Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto 
no artigo 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno 
porte que atenderem este Edital.  
 
10 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% 
(cinco por cento) à proposta de menor valor. 
 
11 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada  
vencedora do certame. 
 
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 
ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte, que se 
enquadrarem na hipótese do item VII..10 deste Edital, a apresentação de nova proposta, 
no prazo previsto na alínea “a” deste item. 
 
 
12 – Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências 
do item VII..11 deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 
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13- O disposto nos itens VII.10 a 12, deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
15.1 – O critério de aceitabilidade do preço ofertado será o de compatibilidade com os 
preços praticados no mercado, coerentes com o objeto ora licitado, acrescidos dos 
respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas, serviços de instalação dos 
objetos, inclusive. 
 
15.2 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de 
preços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário. 
 
16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
17 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do PREGÃO 
PRESENCIAL, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
 
a) Substituição e apresentação de documentos, ou 
 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
18 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
19 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
20 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
21 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para a 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento.  
 
5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
6 – A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 
 
IX – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1 – O prazo de entrega do equipamento é de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
homologação. 
 
2 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
 
3 – O equipamento será fornecido em uma única entrega, em atendimento a requisição 
expedida pelo Setor competente, devendo ser entregue no Pátio do Almoxarifado e 
Garagem Municipal, sito à Rua José Afonso de Morais, n°. 380, Ariranha – SP. 
 
4 – A contratada deverá fornecer gratuitamente, sem custo algum, treinamento de 
operação e manutenção do equipamento com duração mínima de 60 horas, garantia de 
12 meses sem limites de horas. Deverá ser entregue juntamente com o equipamento, 
manual de garantia, catálogo de peças, catálogo de manutenção e catálogo de operação, 
todos em Português. 
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5 – A requisição será expedida por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 
correio eletrônico.  
 
6 – Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da 
própria aquisição do equipamento. 
 
7 – A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o 
equipamento, emitidas em nome do Município, devendo conter em local de fácil 
visualização, a indicação do numero do Edital e numero do Pregão. 
 
 X – DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
1 – O pagamento será efetuado diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Ariranha, após a entrega do equipamento e apresentação da nota fiscal/fatura no 
Almoxarifado, à vista do respectivo Termo de Recebimento do Objeto. 
 
2 – Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos no orçamento de 
2011 e correrão por conta dos seguintes RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
 
PODER EXECUTIVO 
020800 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
26782001020370000 – Operação e Manut. de Estradas de Rodagens Municipais 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 - GERAL 
 
XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 
Município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7º. da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
2 – A sanção de que trata o subitem anterior, poderá ser aplicada garantida o exercício 
da prévia e ampla defesa. 
 
3 – O atraso injustificado na entrega do bem licitado importará na multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da proposta. 
 
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
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2 – A publicidade dos atos pertinentes a licitação e passíveis de divulgação, será 
efetuada mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município de Ariranha, 
e no Diário Oficial do Estado e pelo site www.ariranha.sp.gov.br. 
 
3 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Dr. 
Oliveira Neves, nº. 476, Centro, Ariranha – SP, durante 05 (cinco) dias úteis, após a 
comunicação do Pregoeiro. Decorrido esse prazo a Administração se reserva o direito 
de fragmentá-los. 
 
4 – Qualquer licitante ou pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL, sendo que a decisão da 
impugnação, caso houver, será publicada para conhecimento dos interessados no 
site www.ariranha.sp.gov.br até o 2º. dia útil antes da audiência para licitantes. 
 
5 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 
legal. 
 
6 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
7 – Os casos omissos do presente PREGÃO PRESENCIAL serão solucionados pelo 
Pregoeiro. 
 
8 – Integram o presente Edital: 
 
 
ANEXO I -  MEMORIAL DESCRITIVO   
 
 
ANEXO II – MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE  
                      CREDENCIAMENTO 
 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS  
                         DE HABILITAÇÃO 
 
ANEXO IV –  DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O  
                         MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
ANEXO V –  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
ANEXOVI –  CÓPIA DO DECRETO MUNICIPAL N°. 2.682 DE 04 DE  
                         JANEIRO DE 2010 
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9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, do Estado de São 
Paulo. 
 
 

Ariranha, 11 de novembro de 2011. 
 
 

 
 
 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO  
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2011 
DATA DE ABERTURA: 28/11/2011 – 09:00 hs 
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) máquina motoniveladora, sobre rodas, nova, zero 
hora, chassi articulado, equipada com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, 
com potência líquida não inferior a 135 HP, transmissão Power-shift com conversor de 
torque de no mínimo 06 marchas à frente e 03 à ré, laminas central, freios multi disco 
hidráulico nas quatro rodas, cabine fechada com ar condiconado, pnues com medidas no 
mínimo de 1300 x 24 – 12 lonas, ripper trazeiro do tipo paralelogramo com 5 dentes 
grandes e 9 dentes pequenos e peso operacional mínimo de 11.000 kg. 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
01 Máquina motoniveladora, sobre rodas, nova, zero hora, chassi 

articulado, equipada com motor diesel de 06 cilindros, turbo 
alimentado, com potência líquida não inferior a 135 HP, 
transmissão Power-shift com conversor de torque de no mínimo 
06 marchas à frente e 03 à ré, laminas central, freios multi disco 
hidráulico nas quatro rodas, cabine fechada com ar condiconado, 
pnues com medidas no mínimo de 1300 x 24 – 12 lonas, ripper 
trazeiro do tipo paralelogramo com 5 dentes grandes e 9 dentes 
pequenos e peso operacional mínimo de 11.000 kg, garantia de 
no mínimo 1 (um) ano livre de horas, com filial para assistência 
técnica localizada dentro de um raio de no máximo 100 (cem) 
quilômetros a partir do Pátio do Almoxarifado da Prefeitura.  

01 

 
Local de Entrega: A entrega do objeto deverá ser no Pátio do Almoxarifado e 
Garagem Municipal, sito à Rua José Afonso de Morais, n°. 380, Ariranha – SP. 
Prazo de Entrega: O prazo de entrega do equipamento é de 30 (trinta) dias, a contar da 
data da homologação. 
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado diretamente na Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Ariranha, após a entrega do equipamento e apresentação da 
nota fiscal/fatura no Almoxarifado, à vista do respectivo Termo de Recebimento do 
Objeto. 
Documento Fiscal: A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto 
com o equipamento, emitidas em nome do Município, devendo conter em local de fácil 
visualização, a indicação do numero do Edital, numero do Pregão. 
Prazo de Validade da Proposta: Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 
(sessenta dias). 
 

Ariranha, 11 de novembro de 2011. 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
                                                                                  PREFEITO MUNICIPAL 

 
ANEXO II 

 
MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
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Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa jurídica)..., CNPJ n° __________, co 
sede na ____________, através de seu representante legal infra-assinado, credencia 
o (a) Sr (a)___________, portador da cédula de identidade RG n°________, 
expedida pela ________, outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na 
sessão pública do Pregão Presencial n° 020/2011, em especial para formular lances 
verbais, para interpor recursos ou deles desistir. 
 
Ariranha, __de______de 2011. 
 

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

 
 
 

Obs.: Este credenciamento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 
proponente a assinado pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador 
devidamente habilitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
 

À 
Prefeitura Municipal de Ariranha 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2011 
 
 
Prezado Senhores: 
 
 
Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste 
PREGÃO PRESENCIAL e seus anexos, e que atendimentos plenamente aos 
requisitos necessários para habilitação. 
 
 Ariranha/SP,    de                            de 2011. 
 

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador 
devidamente habilitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 
 
 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 
interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2011, da Prefeitura 
Municipal de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, a (razão social da 
proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no 
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da 
Constituição Federal. 
 
 
 Ariranha/SP,     de           de 2011. 
 
 

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador 
devidamente habilitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
 

Eu, _________________________(nome completo), representante legal da empresa 
__________________________ (razão social da proponente), interessada em 
participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2011, da Prefeitura Municipal de 
Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, em relação à empresa mencionada 
acima, inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
 Ariranha/SP,     de         de 2011. 
 
 
 
 

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador 
devidamente habilitado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI 

DECRETO Nº  2.682 DE 4 DE JANEIRO DE 2010 
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REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO 
PRESENCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 JOAMIR ROBERTO BARBOZA, Prefeito do Município de Ariranha, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc... 

 

 DECRETA: 

 

 Art. 1º  Este Decreto estabelece as normas a serem observadas pelos órgãos e 
entidades da administração pública municipal quanto à implementação e utilização da 
modalidade de licitação denominada pregão presencial, nos termos do que dispõe a Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

 Art. 2º  Pregão presencial é a modalidade de licitação do tipo menor preço e 
destina-se à aquisição de bens e à contratação de serviços comuns, qualquer que seja o valor 
estimado da contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas por escrito e lances 
verbais e sucessivos em sessão pública. 

 

 Parágrafo único. Excluem-se da modalidade de pregão presencial as 
contratações de obras e serviços de engenharia, as locações imobiliárias e as alienações em 
geral. 
 

 Art. 3º  O pregão presencial obedecerá, sempre, aos princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, assim 
como aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade e maior 
competitividade. 

 

 Parágrafo único. As normas deste Decreto, desde que não comprometam o 
interesse público, serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidades entre os licitantes. 
 

 Art. 4º  Todos quantos participem do pregão presencial têm direito público 
subjetivo à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Decreto, podendo 
qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira 
perturbando ou impedindo a realização dos trabalhos. 
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 Art. 5º  Para os efeitos deste Decreto, são autoridades competentes: 

I - o Prefeito; 
II - os respectivos dirigentes das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, e outras entidades pertencentes à administração indireta, segundo dispuser 
os regulamentos próprios. 
 
 Parágrafo único. Serão autoridades competentes aqueles que, por delegação 
das autoridades definidas neste artigo, tiverem competência para agir como ordenadores de 
despesa, nos termos da legislação e dos regulamentos próprios. 
 

 Art. 6º  Compete à autoridade competente: 

I - autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação; 
II - designar o pregoeiro e os componentes de sua equipe de apoio; 
III - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro;  
IV - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos; 
V - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório; 
VI - definir o objeto da licitação e o seu valor estimado; 
VII - determinar a elaboração do edital, estabelecendo: 
a) as exigências de habilitação; 
b) os critérios de aceitação das propostas por escrito e dos lances verbais; 
c) os prazos e condições da contratação; 
d) as sanções administrativas por inadimplemento; 
 
 Parágrafo único. As competências definidas nos incisos I a V deste artigo são 
privativas da autoridade competente, sendo delegáveis aquelas definidas nos incisos VI e 
VII. 
 

 Art. 7º  São atribuições do pregoeiro: 

I - a condução da sessão pública do pregão; 
II - o credenciamento dos interessados, mediante a verificação dos documentos que 
comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, lances e demais atos 
inerentes ao certame; 
III - o recebimento da declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como dos envelopes-propostas e dos envelopes-documentação; 
IV - a análise das propostas apresentadas, declarando como desclassificadas aquelas que não 
atenderem os requisitos previstos no edital; 
V - a classificação das propostas segundo a ordem crescente de valores ao final ofertados e a 
decidir motivadamente quanto à aceitabilidade do menor preço; 
VI - a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, caso não haja na sessão 
pública, declaração de intenção motivada de interposição de recurso; 
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VII - a elaboração da ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de outros elementos, o 
registro: 
a) do credenciamento; 
b) das propostas apresentadas e dos lances formulados, na ordem de classificação; 
c) da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta de menor preço; 
d) da análise dos documentos de habilitação; e 
e) os motivos alegados pelo licitante interessado em recorrer. 
VIII - o recebimento dos memoriais dos recursos apresentados; 
IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade competente para o 
exercício das competências definidas nos incisos III, IV e V, do artigo 6º deste Decreto.  
 
 Parágrafo único. Interposto recurso, com ou sem a apresentação dos 
memoriais, poderá o pregoeiro reformar sua decisão, sempre encaminhando-o, devidamente 
informado à autoridade competente para decisão.  
 

 Art. 8º  A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração municipal, preferencialmente 
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 

 

 § 1º  Constitui-se atribuição principal da equipe de apoio a prestação da 
necessária assistência ao pregoeiro, auxiliando-o no exercício de suas funções. 
 
 § 2º  À equipe de apoio caberá, ainda, as atribuições que forem determinadas 
pelo pregoeiro, sem no entanto elidir a responsabilidade deste. 
 

 Art. 9º  Preferencialmente, deverão atuar como pregoeiro, assim como fazer 
parte de sua equipe de apoio, os servidores que tenham experiência em licitações. 

 

 Art. 10  É vedada a exigência de: 

I - garantia da proposta; 
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e 
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que 
não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 
 

 Art. 11  Para averiguação das condições de habilitação dos interessados, 
exigir-se-á: 

I - obrigatoriamente, comprovação de que esteja em situação regular perante a Seguridade 
Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
II - facultativamente, e conforme o vulto da licitação, comprovação de que esteja em 
situação regular perante a Fazenda Nacional, e as Fazendas Estadual e Municipal de seu 
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domicílio, assim como, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências 
do edital no que se refere à habilitação jurídica e qualificação técnica e econômico-
financeira. 
 
 Parágrafo único. Os interessados poderão deixar de apresentar os documentos 
de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
assegurado aos demais interessados o direito de acesso aos dados nele constantes. 
 

 Art. 12  O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro 
não estiver fixado no edital. 

 

 Art. 13 O não comparecimento do próprio interessado ou de seu 
representante à sessão pública do pregão não impedirá a participação do licitante ao certame, 
sendo que esta participação poderá se dar, única e excepcionalmente, mediante a remessa 
dos envelopes via postal e obedecidos os seguintes requisitos: 

I - as propostas devem ser acondicionadas em envelopes distintos - da proposta de preço e 
dos documentos de habilitação - sendo estes devidamente identificados e fechados, nos 
termos que dispuser o edital respectivo; 
II - ambos os envelopes deverão ser acondicionados num terceiro envelope devidamente 
fechado, também identificado com o nome do licitante, o número da licitação e a data e 
horário determinados para a sessão pública de sua abertura, juntamente com as demais 
declarações exigidas pelo edital respectivo, em especial a declaração que atende aos 
requisitos da habilitação; 
III - a remessa deste terceiro envelope deve se dar por meio de correspondência registrada, 
aviso de recebimento, ou outra forma em que fique inequivocamente demonstrado que esta 
tenha sido recebida pelo órgão ou entidade promotora da licitação. 
 
 § 1º  A participação de que trata este artigo importará na renúncia tácita do 
licitante em apresentar, na sessão pública, lances verbais e de exercer a intenção de recorrer, 
ou ainda de apresentar contra-razões aos recursos eventualmente interpostos. 
 
 § 2º  O órgão ou entidade promotora do certame não se responsabilizará por 
eventuais atrasos ou extravios das correspondências encaminhadas, a que não tenha 
contribuído, ou dado causa. 
 
 
 

Capítulo II 
Do Procedimento 

Seção I 
Da Fase Preparatória ou Interna 
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 Art. 14  A fase preparatória ou interna do pregão será iniciada com a abertura 
de processo no qual constará: 

I - a autorização para a abertura da licitação; 
II - os indispensáveis elementos técnicos atinentes ao objeto licitado; 
III - o orçamento dos bens ou serviços a serem licitados; 
IV - a indicação da disponibilidade de recursos orçamentários; 
V - a minuta do edital e do termo de contrato, quando for o caso. 
 
 Parágrafo único. A minuta do edital e do termo de contrato deverão ser 
aprovadas pelo órgão jurídico da promotora do certame. 
 

Seção II 
Da Fase Externa ou Pública 

Subseção I 
Da Convocação dos Interessados 

 

 Art. 15  A fase externa ou pública do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados, através da divulgação do edital ou de seu extrato, como aviso da licitação. 

 

 § 1º  Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do 
local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como a data, 
horário e local da sessão pública para apresentação das propostas. 
 
 § 2º  O prazo fixado para apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 
 

 Art. 16  A divulgação do aviso de licitação dar-se-á:  

I - para contratações cujos valores estimados sejam de até R$200.000,00 (duzentos mil 
reais), por meio de publicação no diário oficial do município ou jornal que publica atos 
oficiais deste; 
II - para contratações cujos valores estimados sejam acima de R$200.000,00 (duzentos mil 
reais), por meio de publicação no diário oficial do estado, no diário oficial do município ou 
jornal que publica atos oficiais. 
 
 Parágrafo único. Facultativamente, a divulgação poderá se dar por meios 
eletrônicos, jornal de circulação local ou de grande circulação.  

Subseção II 
Da Sessão Pública 
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 Art. 17  No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão 
pública para recebimento dos envelopes-propostas e dos envelopes-documentos de 
habilitação. 

 

 § 1º  A sessão pública de que trata este artigo será única. 
 
 § 2º  Se, porém, a sessão pública estender-se até o horário de encerramento 
do expediente da promotora do certame, será a mesma declarada suspensa pelo pregoeiro, 
determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do 
início do expediente respectivo. 
 

 Art. 18  Aberta a sessão, deverão os interessados, por si ou por representante 
legal, proceder ao respectivo credenciamento, mediante documento que o habilite para 
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 Parágrafo único. Concomitante ao credenciamento, os interessados 
entregarão a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, juntamente com os envelopes, em separado, contendo a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 
 

 Art. 19  Realizados os credenciamentos e recepcionados os envelopes dos 
interessados, será pelo pregoeiro declarado o início dos trabalhos, procedendo-se à abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços, desclassificando aquelas que não atendam às 
especificações fixadas no edital. 

 

 Parágrafo único. Após a declaração do início dos trabalhos, nenhum envelope 
será recepcionado ou credenciamento será realizado. 
 

 Art. 20  Das propostas classificadas, o pregoeiro selecionará a de menor 
preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, determinando que 
os respectivos autores se encontram aptos à etapa de lances verbais. 

 

 Art. 21  Os lances verbais deverão ser formulados de forma seqüencial, a 
partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. 

 

 Parágrafo único. Havendo empate entre as propostas por escrito, ambas serão 
admitidas à etapa de lances verbais como apenas uma das melhores propostas, decidindo-se 
por sorteio a ordem seqüencial da oferta de lances. 

 Art. 22  Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima admitida 
entre eles, conforme dispuser o edital. 
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 § 1º  Obedecida a ordem seqüencial, a desistência da oferta de lance por um 
dos concorrentes importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes. 
 
 § 2º  A etapa de lances verbais somente se encerrará quando houver expressa 
desistência de sua formulação por todos os interessados selecionados. 
 

 Art. 23  Não havendo pelo menos 3 (três) propostas na condição definida no 
artigo 19, serão selecionados os melhores preços ofertados, até o máximo de 3 (três), e os 
seus autores convidados a participar da etapa de lances verbais. 

 

 Art. 24  Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na 
ordem crescente de valor, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 

 

 § 1º  A falta de apresentação de lances verbais não impedirá a aplicação do 
estabelecido neste artigo. 
 
 § 2º  Antes de decidir, poderá o pregoeiro negociar diretamente com o autor 
da oferta de menor preço visando a obtenção de preço melhor. 
 

 Art. 25  Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o 
envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, para averiguação do 
atendimento às condições estabelecidas no edital. 

 

 Art. 26  Preenchidos os requisitos estabelecidos para a habilitação, o autor da 
oferta de menor preço será declarado vencedor. 

 

 Art. 27  Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante deixar de atender as 
exigências estabelecidas para a habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente de 
menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação de seu autor, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

 Parágrafo único. Em cada uma das situações de que trata este artigo, poderá o 
pregoeiro, antes de decidir, negociar diretamente com o autor da oferta de menor preço 
visando a obtenção de preço melhor. 
 

 Art. 28  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, 
motivadamente, a intenção de recorrer. 
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 § 1º  A intenção de recorrer constará da ata da sessão pública, nela 
consignando-se o seu autor e os motivos por ele alegados. 
 
 § 2º  Registrada a intenção de recorrer, determinará o pregoeiro a suspensão 
dos trabalhos, com a concessão do prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de 
recurso, assim como informará aos demais licitantes que estão, desde logo, intimados para a 
apresentação de contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
 § 3º  O pregoeiro informará, também, que os prazos previstos no parágrafo 
anterior serão comuns, independentemente do número de recursos interpostos. 
 
 § 4º  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor, encaminhando o processo à autoridade competente para homologação. 
 

Subseção III 
Do Julgamento dos Recursos 

 

 Art. 29  A falta de apresentação das razões de recurso não importará no seu 
desprovimento, valendo-se a autoridade competente dos motivos da intenção de recorrer 
consignados na ata da sessão pública, assim como de eventuais contra-razões apresentadas e, 
ainda das informações prestadas pelo pregoeiro, para decidir a respeito.  

 

 Art. 30  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 Art. 31  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente adjudicará  o objeto do pregão ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 

 

Capítulo III 
Da Convocação do Adjudicatário 

 

 Art. 32  Homologada a licitação, será o adjudicatário convocado para assinar 
o contrato ou instrumento equivalente, no prazo definido no edital, respeitado o prazo de 
validade de sua proposta. 
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 § 1º  A convocação dar-se-á por ofício encaminhado diretamente e com 
protocolo, por correio com aviso de recebimento, fac-símile, e-mail, ou outra forma em que 
reste comprovado, de forma inequívoca, que o adjudicatário dela tenha tomado 
conhecimento. 
 
 § 2º  O não atendimento à regular convocação implicará na imposição das 
penalidades de que trata o artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além 
de outras eventualmente previstas no edital respectivo. 
 

 Art. 33  Restando infrutífera a convocação do adjudicatário, aplicar-se-á as 
disposições do artigo 26 deste Decreto, até que, se possível, a contratação venha a ser 
efetivada. 

Capítulo IV 
Das Disposições Finais 

 

 Art. 34  Após a celebração do contrato, os envelopes documentos de 
habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada. 

 

 Art. 35  Os atos essenciais do pregão serão documentados e juntados no 
respectivo processo, compreendendo todos aqueles praticados nas fases preparatória e 
externa do certame, e em especial: 

I - justificativa da contratação, com a definição de seu objeto e seus elementos técnicos; 
II - orçamento estimativo dos custos dos bens ou serviços a serem licitados; 
III - informação da existência de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas 
rubricas; 
IV - autorização de abertura da licitação; 
V - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 
VI - edital e respectivos anexos, quando for o caso, acompanhado do parecer jurídico 
decorrente da análise respectiva; 
VII - propostas apresentadas por escrito e da documentação de habilitação analisada, além 
dos demais documentos apresentados pelos licitantes; 
VIII - ata da sessão pública do pregão; 
IX - razões e contra-razões de recurso eventualmente apresentados e decisões respectivas; 
X - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; 
XI - convocação do adjudicatário para assinatura do contrato; e 
XII - cópia do contrato lavrado ou instrumento equivalente. 
 

 Art. 36  Ficará impedido de licitar e contratar com os órgãos e entidades da 
administração pública municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, a pessoa que: 
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I - deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 
II - convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
IV - não mantiver a proposta, lance ou oferta; 
V - ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação; 
VI - falhar ou fraudar na execução do contrato. 
Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das multas previstas no ato 
convocatório, após ter sido garantido o exercício do direito de defesa. 
 

 Art. 37  O pregão presencial é regido pelas normas deste Decreto, pela Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar federal n.º 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e, subsidiariamente, pelas disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

 

 Art. 38  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 SECRETARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA, AOS 
4 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. 
 
 JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
__________________________PREFEITO MUNICIPAL 
 

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 
 ELSIO ARLINDO VILLA 
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