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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 018/2022 

PROCESSO Nº 161/2022 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 01/09/2022 às 09h:00min  

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES SITUADA NO PAÇO MUNICIPAL. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, UTENSÍLIOS E 

MOBILIARIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO MODELO 2 

(PROJETO COZINHALIMENTO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

BARREIRO – SP, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº SAA-PRC-2021/14412 

FIRMADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO, Estado de São Paulo, por meio do 

Sr. Prefeito Municipal ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA, e através de sua 

Comissão Permanente de Licitações, designados através da Portaria nº 02 E 34 de 2022, 

torna público que se acha aberta, nesta unidade, a Licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para a OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, UTENSÍLIOS E MOBILIARIO 

PARA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO MODELO 2 (PROJETO 

COZINHALIMENTO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP, 

TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº SAA-PRC-2021/14412 FIRMADO, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, que será regida pela Lei Federal 

10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como 

a Lei Complementar 123/2006. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
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dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 01 DE SETEMBRO DE 2022, 

na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado a Avenida Virgílio Pereira, nº 231, centro, 

São José do Barreiro - SP, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

I - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, 

UTENSÍLIOS E MOBILIARIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA 

PILOTO MODELO 2 (PROJETO COZINHALIMENTO) NO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº SAA-

PRC-2021/14412 FIRMADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

1.1. A licitação será realizada pelo Menor Preço Unitário do Lote. 
 

1.2. O item a ser adquirido deverá atender as especificações e padrões técnicos relacionados no 
Anexo I deste Edital. 

 
1.3. A contratada deverá cumprir com a entrega do bem em até 30 (trinta) dias após o 

recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 

1.4. A entrega dos equipamentos deverá ser realizada em local a ser determinado pela 

Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

 
1.5. As empresas participantes deverão indicar em sua proposta as marcas/modelos dos 

materiais cotados; 

 
1.6. Os produtos deverão ser de 1º qualidade, novos, sem uso, não recondicionados ou 

remanufaturados, estando sujeitos a devolução; 
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1.7. Todos os aparelhos e equipamentos mobiliários deverão ter garantia minina de 24 (vinte e 

quatro) meses. 

 
1.8. Certificados, laudos e relatório de ensaio, deverão ser apresentados na sessão do Pregão 

Presencial após ser declarado vencedor do lote. 

 
IMPORTANTE:  

 

• As especificações do objeto descritas na proposta deverão ser fieis ao (s) 

produto (s)/equipamento (s), serviço(s) cotados pelo licitante, e não a simples 

copia do descritivo apresentado no Anexo I desde edital. 

• Em caso de discrepância entre as características técnicas apresentadas no 

catalogo e na proposta com relação aos itens cotados, os mesmos serão 

desclassificados. 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO 

 
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

2.1.       Estão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas: 
2.1.1. Que estiverem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, cumprindo penalidade 

de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração de São José do 
Barreiro. 

2.1.2. Impedidas de licitar e/ou declaradas inidôneas por qualquer instância do Poder Público 
(Municipal, Estadual ou Federal), em qualquer esfera e não reabilitadas; 

2.1.3. Reunidas sob forma de consórcio. 
2.1.4. Das quais participem, seja a que título for dirigentes ou servidores da Prefeitura 

Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro, ou houver pertencido ao 
seu quadro de funcionários até 06 (seis) meses antes da data de publicação deste 
Edital. 

2.1.5. Empresas constituídas por meio de Cooperativas e Consórcio. 
2.2. Poderão participar desta licitação todos os interessados: 
2.2.1. Do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação. 
2.2.2. Que satisfaçam todas as exigências deste Edital e da Lei nº 8.666/93, sendo que na 

hora e local indicados no preâmbulo deverão apresentar dois envelopes fechados e 
indevassáveis, contendo, respectivamente, os Documentos de Proposta de preços 
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Envelope nº 01 e Habilitação Envelope nº 02, bem como a Declaração das 
condições de habilitação – Anexo II, FORA DOS ENVELOPES; 

2.2.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para fazerem jus aos 
benefícios da Lei Complementar nº 123/06 deverão declarar sua condição 
apresentando a Declaração do Anexo VII, no momento do Credenciamento e 
FORA DOS ENVELOPES. 

 
 

III – DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

3.1.1. Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou  empresário individual, o 
estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial, registrado 
na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo 
atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa 
investidura (vide modelo constante do ANEXO V);  

3.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 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, 
acompanhada do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante 
para a outorga. 

3.1.3 Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 7.10 do item VII deste 
Edital, a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar o 
Credenciamento (ANEXO V) acompanhado da Declaração constante do ANEXO VII.  

3.1.4. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 

3.1.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.1.6. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados nos termos do presente Edital.  

3.1.7. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou ainda por cópias simples que 
serão autenticadas, mediante a apresentação dos originais, por qualquer dos Membros 
da Equipe de Apoio na sessão pública e serão retidos para oportuna juntada aos autos do 
presente processo administrativo. 

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no ANEXO II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.°01 e 02. 

 

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 

externa, a identificação da licitante, e os seguintesdizeres: 

 

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 018/2022 

NOME DA EMPRESA 

TEL: 

EMAIL: 

 

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 018/2022 

NOME DA EMPRESA 

TEL: 

EMAIL: 

 

4.3. A proposta, a ser redigida com base no modelo do Anexo VI deste Edital, contendo 

todas as suas especificações, deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com 

suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 

ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 

procuração. 

4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou, ainda, cópia simples 

acompanhada do original para autenticação por servidor municipal quando da abertura do 

envelope de habilitação da empresa que apresentar a melhor oferta.  

4.5. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que desejarem fazer uso 

dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão informar sua condição de ME-
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EPP, conforme modelo apresentado no ANEXO VII deste Edital, juntamente com a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (ANEXO II).  

4.6. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda conforme o estabelecido no 

item 6.5 deste edital, interpretar-se-á como renuncia tácita dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

5.1.       A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
5.1.1. Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  
5.1.2. Número do processo e do Pregão;  
5.1.3. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 

ANEXO I deste Edital;  
5.1.4. Preço Total do Item proposto, indicando na proposta a marca do(s) item(ns) 

ofertado(s), o valor unitário e total do(s) item(ns), cujos custos com frete e demais 
despesas já deverão estar incluídos, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, 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 objeto da 
presente licitação;  

5.2.       Prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta (60) dias.  
5.3.       Prazo de ENTREGA em conformidade com o item 9 deste edital. 
5.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável até o final da contratação, que se 

encerrará com a efetiva entrega e atesto dos equipamentos fornecidos. 
5.5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o item 13.1 deste Edital. 
5.6. Os itens de propostas que eventualmente não correspondam às especificações do 

ANEXO I deste Edital serão desconsiderados e a proposta desclassificada. 
5.7. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal, desde que não 

comprometam os princípios da Legislação e o interesse Público e da 
Administração. 

 

DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO JUNTO A PROPOSTA DO 
PRODUTO OFERTADO. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 

6.1. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

 

6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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6.1.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  
6.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária;  
6.1.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedade empresária; 
6.1.1.4. Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária 

acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
6.1.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  

6.1.1.6. Os documentos relacionados nas alíneas “8.1.1.1” a “8.1.1.4” deste subitem 8.1 não 
precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão.  
 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL 
6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ);  
6.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e/ou Estadual, relativo 

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

6.1.2.3. Certidão Conjunta de Regularidade de débitos relativa a tributos federais, a dívida 
ativa da União e a contribuições sociais (INSS), nos moldes da Portaria 
PGFN/RFB Nº 1751/2014. 

6.1.2.4. Certidão de regularidade de débito para com a fazenda Municipal e Estadual da 
sede da licitante, expedida pelo órgão competente;  
6.1.2.4.1. Da fazenda municipal deve-se apresentar certidão negativa de débitos 
Mobiliários e Imobiliários; 
6.1.2.4.2. Da fazenda estadual deve-se apresentar certidão negativa de débitos 
inscritos e não inscritos; 

6.1.2.5. Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (item 
6.1.2.3. deste Edital); 

6.1.2.6. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) 

6.1.2.7. A comprovação da regularidade fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE se dará nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/06. 

6.1.2.8. A comprovação da regularidade fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE se dará da seguinte forma: 

6.1.2.8.1. As MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 

6.1.2.8.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento de débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa. 

6.1.2.8.3. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à 
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Prefeitura retomar a licitação com os licitantes remanescentes na ordem de 
classificação, ou revogar o certame. 

 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.1.3.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física com prazo de validade em 
vigor (60 dias da data da emissão); 

6.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 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 de apresentação da proposta; 
6.1.3.2.1. Não será exigido da Microempresa ou da Empresa de Pequeno 
Porte, a apresentação de Balanço Patrimonial do último exercício social, por 
se tratar de fornecimento de bens para pronta entrega, consoante previsão 
contida no art. 3º do Decreto n.º 8.538/2015.   

6.1.3.3. Demonstração em folha separada, assinada por profissional competente, de que a 
licitante possui quociente de liquidez corrente (QLC) maior ou igual a um, 
calculado a partir do balanço patrimonial do último exercício social, de acordo com 
a seguinte fórmula: 
 

QLC= ATIVO CIRCULANTE     >= 1 (cujo resultado deverá ser maior ou igual a 1 (um)  
 PASSIVO CIRCULANTE 

 
6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Apresentação de Atestado, expedido por Órgão 

Público, Autarquia, Empresa de Economia Mista ou Pública, ou por Empresas 
Privadas, em nome da licitante, que comprove a compatibilidade do item ofertado. 
A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 01 (um) ou mais 
atestados, referentes a um único ou a diversos contratos. 

6.1.4.1. O Atestado ou Certidão deverá ser apresentado em papel timbrado, original ou 
cópia reprográfica autenticada, devidamente assinada por quem o expediu, com a 
identificação do seu subscritor. 
 

6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 

6.1.5.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos 
da Lei Federal n.º 12.440/2011, ou Certidão Positiva com efeitos Negativos. 

6.1.5.2. Declaração emitida pela proponente, sob as penas da Lei, relativa ao cumprimento 
do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do 
Brasil, conforme disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
conforme modelo do ANEXO IV; 
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6.1.5.3. Declaração conforme modelo ANEXO III elaborada em papel timbrado e subscrita 
pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento 
legal para licitar ou contratar com a Administração. 

6.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  
 

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

7.2. Após o credenciamento dos licitantes presentes, será impossível a admissão de novos 
participantes ao certame. 

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

7.3.1. Que não atendam as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
7.3.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
7.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 
7.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  
7.5.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela;  
7.5.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 
de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 

7.6. Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO UNITÁRIO DO 
LOTE apresentado. 

7.7. 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. 

7.7.1. O intervalo mínimo entre as etapas de lances fica estabelecido em R$ 50,00 
(cinquenta) entre os valores apresentados.  

7.7.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 

7.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

7.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 

7.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para 
as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será 
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assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à 
contratação, observadas as seguintes regras: 

7.10.1. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 
proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 
5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente 
preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena 
de preclusão do direito de preferência. 

7.10.2. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas. 
7.10.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada 
a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, 
cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 
7.11. 

7.11. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata este 
subitem, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

7.12. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 
base na disposição do subitem 7.11, ou, na falta desta, com base na classificação de 
que trata o subitem 7, com vistas à redução do preço. 

7.13. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito.  

7.14. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 
licitante.  

7.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  

7.15.1. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, mediante verificação efetuada por meio eletrônico de informações.  

7.16. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do 
processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, 
salvo impossibilidade devidamente justificada.  

7.17. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada.  

7.18. Para efeito de assinatura do contrato / recebimento da Autorização de 
Fornecimento, a licitante habilitada nas condições do subitem 6.1.2.8., deverá 
comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

7.18.1. A comprovação de que trata o subitem 7.18 deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com 
efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento 
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em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração. 

7.19. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.20. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 
7.11,  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. 

 

VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

8.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo legal para apresentação de memoriais 

que deverá ser protocolado diretamente na sede da Prefeitura Municipal, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

8.2 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. 

8.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

8.4 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. 

8.5 O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6 A adjudicação será feita POR LOTE. 

8.7 Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar oseguinte: 

8.7.1 Somente serão válidos os documentos originais; 

8.7.2 As razoes deverão ser protocoladas no Setor de Protocolo, na sede da Prefeitura 

Municipal; 

8.7.3 - Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

memoriais. 
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IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

 

9.1 O produto será adquirido após a confirmação do pedido pela CONTRATANTE, 

observado o prazo informado na proposta e o disposto no item 13.1, 13.3 e 13.4 da cláusula XIII 

deste edital, correndo por conta da Contratada as despesas de carga, descarga, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os outros custos decorrentes 

do fornecimento. 

9.1.1. A presente licitação terá vigência de 12 (DOZE) meses contados a partir da data de sua 

assinatura, ou até a entrega final dos produtos adquiridos. 

9.2 O produto será adquirido de acordo com a solicitação da Prefeitura Municipal de São 

José do Barreiro - SP, através da(s) Secretaria (s) solicitante(s). 

9.3 Os produtos deverão ser entregues em local a ser determinado pela Secretaria Municipal 

de Agricultura e Abastecimento após pedido ou autorização de fornecimento expedido pelo 

Departamento de Compras. 

9.4- O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias após a solicitação efetuada pelo 

Departamento de Compras, correndo por conta da contratada as despesas de montagem, seguros, 

transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega. 

9.5 - Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações deste 

Instrumento Convocatório. 

 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

10.1 - Os produtos serão recebidos: 

10.1.1 - provisoriamente, para efeito de realização dos testes e posterior verificação da 

conformidade com a especificação; 

10.1.2 - definitivamente, após a verificação da qualidade dos mesmos, e conseqüente aceitação. 

10.2 - Serão rejeitados no recebimento, os produtos com especificações diferentes das 

constantes no Anexo 1 e, se for o caso, marcas diferentes das informadas na PROPOSTA, 

devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item10.3. 

10.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
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a) se fizer referência à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 24 horas, contadas da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

b) se fizer referência à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 24 horas, contadas da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 

 

XI - DA FORMA DEPAGAMENTO 

 

11.1.1. – Os recursos oriundos para o pagamento do objeto deste processo licitatório advem do 

convênio nº SAA-PRC-2021/15412, firmado entre o Governo do Estado de São Paulo, através 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de São José do Barreiro, no valor 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de forma que o valor que ultrapassar tal monte será de 

responsabilidade do Município através de recursos próprios. 

11.1.2. O pagamento será realizado em parcelas única após a entrega dos objetos adquiridos, de 

forma que após a autorização de fornecimento do correspondente lote e a devida entrega 

possuirá a contratante o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, para realizar o pagamento. 

11.1.3. Os intervalos entre as parcelas serão de até 30 (trinta) dias corridos. 

11.1.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de apresentação valida. 

11.1.5. As notas fiscais deverão ser enviadas imediatamente após sua emissão para o email 

compras@saojosedobarreiro.sp.gov.br, de forma que a licitante deverá também confirmar o envio 

desta pelo telefone (12) 3117-1288 

11.1.6. As despesas com a presente contratação serão suportadas pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

FICHA ORGÃO  UNIDADE ELEMENTO 

219 09 01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.100 

220 09 01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 
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224 09 01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 

225 09 01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.140 

 

11.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no 

item anterior. 

11.3 - A Prefeitura efetuará pagamento através “ordem de pagamento bancária” ou “duplicata 

em carteira”, devendo a adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco 

correspondente. 

11.4 -  Não haverá reajuste de preço durante o período de vigêcia da presente. 

 

XII - DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura que 

comprove o recebimento da Autorização de Fornecimento. 

12.1.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 

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

regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

12.1.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada 

será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de 

que trata o subitem 12.1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, 

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

12.2 A recusa injustificada da contratada de assinar a Autorização de Fornecimento dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação pelo Setor de Licitação caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções 

previstas, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

12.3 - Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais 

licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições de suas respectivas 

ofertas, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

12.4 - A contratação será celebrada através de Autorização de Fornecimento, onde estará 
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descrito o item a ser fornecido, devidamente assinada pelas partes, entrega no prazo máximo de 

30 (trinta) dias e vigência de até 180 (cento e oitenta) dias ou até a entrega total dos bens 

adquiridos. 

12.5 - O prazo indicado no Item 12.4, poderá ser estendido com as condições estabelecidas no 

Artigo 57, da Lei Federal nº. 8.666/93e correspondente atualização através das Leis nºs 8.883/94 

e 9.648/98. 

12.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, obedecido o disposto no § 1° do artigo 65 da Lei Federal8.666/93. 

 

XIII- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

13.1 - A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 

e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominaçõeslegais. 

 

13.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o termo de contrato dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias úteis da notificação pelo Setor de Licitação caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa 

pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação nãocumprida. 

13.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintessanções: 

13.3.1 -advertência; 

13.3.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida; 

13.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

13.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
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que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem 13.3.3 desta clausula. 

13.3.5 - as sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

previa do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos: 

13.3.5.1 - das sanções estabelecidas no item 13.3, subitens 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA; 

13.3.5.2 - da sanção estabelecida no item 13.3, subitem 13.3.4, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação dapena; 

13.4 - O atraso injustificado da entrega da compra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na 

proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida. 

13.5 - Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto, não aceito, deverá ser substituído 

por outro, na especificação correta, no prazo previsto no item 10.1 deste edital; 

13.5.1 - a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação das sanções 

previstas nesta clausula. 

13.6 - As sanções previstas nos itens 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

13.7 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada 

tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

13.7.1 - não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, 

deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na 

ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 

XIV - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 

14.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

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

do Pregão. 

14.1.1 - As petições deverão ser protocoladas junto ao Setor de Licitações, na sede da 

Prefeitura Municipal de São José do Barreiro – SP, situada a Rua José Bento Teixeira, nº 45, 

centro, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 dia útil, de forma 

que não será aceito qualquer questionamento via email. 

14.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
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realização do certame. 

14.1.3 - Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação das 

propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 

14.2 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento 

abaixo: 

14.2.1 - Somente serão válidos os documentos originais; 

14.2.2 - Os documentos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo, na sede da prefeitura 

municipal de São José do Barreiro, não sendo admitidos protocolos por meio de e-mail; 

14.2.3 – Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

documentos. 

 

XV -  DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1 – A entrega dos equipamentos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Administração da Contratante, com atribuições específicas, 

devidamente designadas pela autoridade competente. (Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93). 

 

XVI – DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 

 

16.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata circunstanciada 

dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas 

pelos representantes legais presentes. 

 

16.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata de julgamento. 

 

16.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
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16.4- Para conhecimento dos interessados expede-se o presente edital, do qual será extraído um 

resumo que será afixado no saguão do Paço Municipal e publicado no Diário Oficial do Estado. 

 

16.5. – Todos os trâmites desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado do qual 

correrão os prazos para recurso quando for o caso, prevalecendo sempre à contagem do prazo 

para recurso a data da publicação no Diário Oficial do Estado. A licitante que desejar cópia 

integral das decisões deverá comparecer ao Setor de Licitações e solicita-las. 

 

16.6 - Os envelopes com os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos 

oportunamente, após a celebração do contrato. 

 

16.7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

16.8- Integram o presente Edital:  

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II - modelo de declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo III - modelo de declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo IV - modelo de declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho; 

Anexo V – modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo VI – Modelo Proposta de Preços; 

Anexo VII - modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

Anexo IX – Declaração de visita Tecnica. 

 

16.9 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 

legislação que rege o presente certame. 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Bananal – SP para dirimir quaisquer questões inerentes 

a este procedimento Licitatório. 

São José do Barreiro, 18 de agosto de 2022. 

 

Alexandre de Siqueira Braga - Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, UTENSÍLIOS E MOBILIARIO 

PARA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO MODELO 2 (PROJETO 

COZINHALIMENTO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP, 

TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº SAA-PRC-2021/14412 FIRMADO, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A implantação de uma cozinha piloto contribuirá para o desenvolvimento de 

ações voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas, na geração de empregos e 

rendas, na formação de profissionais, na educação e conscientização de praticas 

alimentares saudáveis e equilibradas, além d epromover o desenvolvimento local, 

através de cursos e palestras de geração de renda, trazendo assim enormes beneficios 

aos municipes. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO 

LOTE 01 - ELETRODOMESTICOS 
MÉDIA UNITÁRIA 
APURADA 

ITEM QTD EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÕES MÉDIA 

1 

1 Geladeira industrial 

Degelo automático Capacidade total 
mínima: 918 litros Temperatura: 1 a 7 
graus Sistema de refrigeração frost 
free49hx Consumo máximo de energia: 
215kwh/mês R$ 11.764,33 

2 
1 Freezer comercial 

Controle eletrônico de temperatura 
Voltagem: 220V 2 portas Capacidade: 
534L R$ 5.623,33 

3 
2 Batedeira 

Velocidade: 6 Voltagem: bivolt 
Potência: 1/3 cv monofásico 
Capacidade: no mínimo 5 litros R$ 4.138,67 

4 
3 Liquidificador semi 

Industrial 
Rotação: 4.500rpm Capacidade: no 
mínimo 4L Potência: 500W R$ 1.190,33 
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5 
1 Fogão semi industrial 

Fogão de piso com 6 bocas 
Queimadores: 3 simples e 3 duplos 
Alimentação a gás R$ 3.746,67 

6 
1 Coifa industrial 

Coifa industrial com exaustor em aço 
inox 2 metros com exaustor de alta 
tubulação bivolt de alta rotação R$ 7.300,00 

7 
1 Fritadeira elétrica 

Fritadeira elétrica de aço inox 2 cubas 
Capacidade total: 10L Voltagem: 110 
ou 220V R$ 2.063,33 

8 

1 Micro-ondas 

Capacidade total mínima: 28 litros 
Trava de segurança eletrônica Relógio 
digital Tecla de descongelamento 
Potência mínima: 800W 

R$ 960,00 

9 
1 Multiprocessador 

110v/220v Potência mínima: 600W 
Com 7 discos R$ 5.876,67 

10 
1 Espremedor de frutas 

jarra com capacidade de 1 litro 
110v/220v Rotação: 1750rpm Potencia 
mínima: 500W R$ 1.176,67 

11 
1 Balança digital 

elétrica com tara 110v/220v indicador 
de peso capacidade: 6kg R$ 1.096,67 

12 

3 Forno semi-industrial 

a gás com isolamento térmico porta do 
tipo guilhotina, com vidro temperado 
com marcador de temperatura 
graduado com, no mínimo, 1 porta 

R$ 3.029,33 

  
VALOR TOTAL ESTIPULADO DO LOTE R$ 60.544,00 (SESSENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA 

E QUATRO REAIS). 

  
LOTE 02 - UTENSÍLIOS DE COZINHA 

Média unitária 
apurada 

1 
10 Faca de corte 

faca de cozinha de 8 polegadas, 
32,6cmx4cmx1,5cm, em aço inoxidável 

R$ 39,00 

2 
5 Rolos para massa 

Rolo de polietileno profissional maciço 
38 cm R$ 79,67 

3 
5 Espátulas raspadeiras 

para massas 
Espátulas em aço inox Cabo de 
polietileno Medida: 23 x 22 cm 

R$ 44,33 

4 
10 Formas para pizza 

Formas redondas de alumínio 
Diâmetro: 35cm Altura: 1,5cm R$ 42,00 

5 5 Colher de polietileno colher de polietileno de 30 cm R$ 32,33 

6 3 Abridor de latas em alumínio R$ 9,23 

7 
3 Formas retangulares 

refratárias 

formas retangulares de vidro, com 
medidas: 5,2cmx20,9x34,6cm e 
capacidade para 2,2 litros R$ 79,63 

8 
10 Caldeirão 20L 

Alumínio com tampa, com 32cm de 
diâmetro e capacidade para 20L R$ 193,30 
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9 
3 Conjunto de panelas 

Panelas em aço inox 3 unidades cada 
conjunto Medidas mínimas: 22 x 47.2 x 
24.6 cm; 2.37 g R$ 633,33 

10 
12 Assadeira N7 industrial 

Assadeira de alumínio Medidas: 
60cmx40cmx8cm Capacidade para 
19L R$ 276,00 

11 
3 Tigelas grande 

Tigela plástica Capacidade: 5 litros 
Medidas: 47cmx40,6cmx25,4cm R$ 71,00 

12 
3 Tigelas médias 

Tigela plástica Capacidade: 2,5 litros 
Medidas: 23,5cmx20,3cmx12,7cm R$ 44,97 

13 
2 Jarras 

Jarra para sucos com capacidade de 2 
litros R$ 46,20 

14 
2 Panela de pressão 

Panela de pressão de alumínio polido, 
com 22cm de diâmetro e Capacidade 
para 20 litros R$ 598,67 

VALOR TOTAL ESTIPULADO DO LOTE R$ 10.673,90 (DEZ MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS)  

  
LOTE 03 - MOBILIÁRIO 

Média Unitária 
apurada 

1 

3 Armários de 
crescimento de massas 

Armário de crescimento de 
massas/suporte de assadeiras: 
Armário de aço inox, medidas: 198 cm 
x 64 cm x 70 cm, capacidade para 20 
assadeiras 1 porta. R$ 4.718,33 

2 
5 Mesa em aço 

inoxidável 
Mesa em aço inoxidável, com medidas: 
120cmx80cmx85cm R$ 2.158,33 

3 
2 Armários industriais 

Armário de cozinha profissional em aço 
inox 2 portas medidas mínimas: 150 
cm x 50 cm x 100 cm R$ 7.008,33 

4 

25 Cadeiras universitárias 

Cadeiras universitárias Assento e 
encosto de polipropileno Prancheta de 
madeira Altura Total: 84cm ± 3cm 
Profundidade Total: 53cm ± 3cm 
Largura Total: 54cm ± 3cm R$ 429,97 

VALOR TOTAL ESTIPULADO DO LOTE R$ 49.712,55 (QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E 
DOZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)  

  
LOTE 04 - TV E SUPORTE 

Média Unitária 

apurada 

1 

1 TV Smart 40” 

Televisor LCD, com tela LED 
WideScreen de 40", resolução Full HD, 
acesso à internet, Wi-Fi, entrada HDMI 
e USB R$ 2.823,33 

2 
1 Suporte para televisor 

Suporte articulado para Smart TV LED, 
LCD 40”, que permite inclinação e 
rotação em 3 movimentos R$ 192,67 

VALOR TOTAL ESTIPULADO DO LOTE DE R$ 3.016,00 (TRÊS MIL E DEZESSEIS REIAS) 

 

NÃO SERÃO ACEITOS RECURSOS ENVIADOS POR E-MAIL. 
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JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO POR LOTE 

 

EM GERAL, AS LICITAÇÕES POR LOTES SÃO MAIS SATISFATÓRIAS DO PONTO DE 

VISTA DA EFICIÊNCIA TÉCNICA, POR MANTER A QUALIDADE DO 

EMPREENDIMENTO, HAJA VISTA QUE O GERENCIAMENTO PERMANECE TODO O 

TEMPO A CARGO DE UM MESMO ADMINISTRADOR. 

NESSE PONTO, A VANTAGEM É O MAIOR NÍVEL DE CONTROLE PELA 

ADMINISTRAÇÃO NA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO, A MAIOR INTERAÇÃO 

ENTRE AS DIFERENTES FASES DO EMPREENDIMENTO, A MAIOR FACILIDADE NO 

CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA PREESTABELECIDO E NA OBSERVÂNCIA DOS 

PRAZOS, CONCENTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO EM UMA SÓ PESSOA E CONCENTRAÇÃO DA GARANTIA DOS 

RESULTADOS.  

ARGUMENTAMOS, ADEMAIS, QUE HAVERÁ UM GRANDE GANHO PARA A 

ADMINISTRAÇÃO NA ECONOMIA DE ESCALA, QUE APLICADA NA EXECUÇÃO DE 

DETERMINADO EMPREENDIMENTO, IMPLICA EM AUMENTO DE 

QUANTITATIVOS E, CONSEQUENTEMENTE, NUMA REDUÇÃO DE PREÇOS A 

SEREM PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2022 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso 
de suas atribuições legais, vem:  

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 
que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.  

 

 

 

Por ser verdade assina a presente  

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Razão Social da Empresa 

 Nome do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 



 

24 
 
 
 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP  

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2022 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso 
de suas atribuições legais, vem:  

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 
que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou 
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de 
fatos supervenientes. 

 

 Por ser verdade assina a presente.  

 

 

..................., ............... de ................................ de 2022. 

 

_____________________________________________________________ 

Razão Social da Empresa 

 Nome do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2022 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na.......................(endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 
que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no 
inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 Por ser verdade assina a presente.  

 

..................., ............... de ................................ de 2022. 

____________________________________________________________ 

Razão Social da Empresa 

 Nome do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO V 

 

Minuta de Carta de Credenciamento 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO  

 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2022 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..............................................................., 
portador(a) do RG nº........................... e do CPF nº..............................., a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura do Município de São José do Barreiro, na modalidade Pregão 
Presencial nº 018/2022, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa........................................, bem como formular propostas, 
ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame. 

 

..................., ......... de ................... de 2022.  

 

 Atenciosamente,  

 

 

_____________________________________                                        

Nome: 

Função na Empresa:  

RG: 

CPF:   

 

Obs.: Esta declaração deverá ser acompanhada de documentos pessoais do Outorgado e 
documentos que dão poderes ao outorgante para firmá-la.  
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ANEXO VI 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

(Formular proposta em papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) 
n. ___________________, localizada ____________________, CEP_____, fone ________, fax 
________, e-mail: __________, para a execução do objeto do Pregão Presencial Nº 006/2021, 
de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
promovida pelo município de São José do Barreiro - SP 

 

E-mail: _________________ 

Conta Corrente: ____________  

Agência:________________  

Banco: ____________________  

 

Lote Descrição Marca Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

      

 

Valor Total por extenso:  

 

FORMA DE PAGAMENTO:   

 

VALIDADE DA PROPOSTA:   

 

Declaramos que nos preços apresentados nesta proposta, estão inclusos os custos de despesas, 
tais como: custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxa administrativa, serviços, encargos 
sociais e trabalhistas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.  

 

LOCAL E DATA 

 

_______________________________________________________________ 

ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) CARIMBO COM CNPJ 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

 

 

 

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 
completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do 
representante legal], portador da Carteira de Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], 
DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em 
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

Função na Empresa: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO VIII 

  
MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2022 

PROCESSO N.º XXX/2022 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, UTENSÍLIOS E 

MOBILIARIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO MODELO 

2 (PROJETO COZINHALIMENTO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

BARREIRO – SP, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº SAA-PRC-

2021/14412 FIRMADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.200.623/0001-46, com sede nesta cidade, à Avenida 

Virgílio Pereira, nº 231, centro, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, 

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA, portador do CPF nº 310.444.358-01 e de 

outro lado a empresa………………………………………, inscrita no CNPJ sob o n.º 

……………………………., com sede à …………………………….., neste ato 

representada por ……………………………………………..,  portador do CPF nº 

………………………………… têm justo e acertado o fornecimento do objeto abaixo 

especificado, decorrente da Licitação Pregão Presencial nº XXX/2022, com 

fundamento na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir 

especificadas. 

 

1 - DO OBJETO 

 

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, UTENSÍLIOS E MOBILIARIO 
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PARA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO MODELO 2 (PROJETO 

COZINHALIMENTO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP, 

TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº SAA-PRC-2021/14412 FIRMADO, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, termo integrante do presente contrato. 

  

 2 - DA VALIDADE DO CONTRATO  

  

2.1. O prazo de validade do presente contrato é de 12 (doze) meses, ou até a entrega total dos 
bens adquiridos, contados a partir da assinatura do presente termo contratual.  

 

  

3 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO  

  

3.1 Os valor do presente contrato sera de R$ de acordo com os itens indicados na tabela abaixo:  

  

Lote Descrição Marca Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

      

      

 

3.2. Os valores acima estabelecidos não sofrerão reajustes durante todo o period de vigencia do 
presente termo contractual.  

  

4 – DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  

  

4.1.  O contratado deverá comparecer quando convocado no prazo máximo de 05(cinco) dias 
úteis, contados da convocação formal, para assinatura do mesmo, sob pena de multa de 2% 
(dois por cento) ao dia, sobre o valor a ele adjudicado.  

  

4.2. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 
convocação formal.  

  

4.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o presente contrato injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato 
da assinatura será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 
8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.  
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4.4. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de São José do Barreiro se 
reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a 
ata, sendo este o novo detentor.  

 

4.5. O contrato poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:  

4.5.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital; 

4.5.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de 
Empenho decorrente deste contrato, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e 
XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 5.13.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 
da Nota de Empenho decorrente deste contrato; 

4.5.3. Os preços pactuados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

4.5.4. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.  

  

4.6. Ocorrendo cancelamento do contrato, o Fornecedor será informado por correspondência, a 
qual será juntada ao processo administrativo.  

   

4.7. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da última publicação.  

  

4.8. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em 
Edital.  

  

4.9. Havendo o cancelamento do contrato, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR 
relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e 
assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.   

  

4.10. Caso o município de São José do Barreiro não se utilize da prerrogativa de cancelar o 
presente, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.  

  

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  

5.1.  Após a homologação da licitação, comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, para assinatura do 
instrumento contratual/Ordem de Fornecimento, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao 
dia, sobre o valor contratado;  

  

5.2.  Cumprir a vigência do presente contrato, prazo este de 06 (seis) meses apos a assinatura do 
mesmo, ou ainda enquanto houver algum produto a ser entregue;  
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5.3. O local de entrega será determinado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Municipio de são José do Barreiro, situada a Avenida Virgílio Pereira, nº 231, centro, São José 
do Barreiro, 45, centro, nesta cidade, de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min, ou em local a ser determinado por esta.  

  

5.4.  Os produtos deverão ser acondicionados em embalagem, conforme padrão do fabricante, 
devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, bem como constar identificação do 
produto, validade (se houver) e demais informações exigidas na legislação em vigor;  

  

5.5.  Os produtos deverão ser entregues, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, nas 
quantidades solicitadas após pedido ou autorização de fornecimento expedido pelo 
Departamento de Compras.  

  

5.6.  A empresa contratada deverá fornecer os produtos com preço por unidade determinado no 
processo licitatório.        

 

5.7.  Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o CONTRATANTE toda ou parte 
da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 10 (dez) dias úteis, caso constatada divergência 
nas especificações;  

   

5.8.  Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que 
estiverem em desacordo com as especificações constantes neste contrato, nem quaisquer pleitos 
de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 
contratado;  

  

5.9.  Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do presente;  

  

5.10.  Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse 
limite ser resultantes de acordo entre as partes;  

 

5.10.1.  Os acréscimos ou supressões até 25% serão aplicados automaticamente no presente 
contrato.   

  

5.11.  A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe a contratada, não poderá ser 
alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução do objeto deste 
contrato, e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas;   
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5.12. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante a entrega dos produtos, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas no Contrato definidos e conforme especificações 
constantes no edital, Termo de Referência/Projeto Básico, deste processo licitatório;  

  

5.13.  Indenizar terceiros e/ou o Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada 
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes;  

  

5.14.  Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuação ou ação que venha a sofrer em 
decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 
empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de 
qualquer solidariedade ou responsabilidade;  

  

5.15.  Comunicar imediatamente ao município de São José do Barreiro qualquer alteração 
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência;  

  

5.16.  Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei 
nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006.  

  

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  

6.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local e demais informações que 
achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

 

6.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 
estabelecidas neste processo licitatório;  

  

6.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive 
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências 
do Órgão ou Entidade;  

  

6.4.  Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as 
certidões negativas do FGTS e INSS;  

  

6.5.  Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, 
fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente;   

  

6.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;  
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6.7.  Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, 
para imediata correção;  

  

6.8. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
Bens;  

  

6.9. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às 
dependências do Órgão ou Entidade.  

  

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentaria:  

  
FICHA ORGÃO  UNIDADE ELEMENTO 

219 09 01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.100 

220 09 01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 

224 09 01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 

225 09 01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.140 

 

 

8 - DO PAGAMENTO  

  
8.1. O pagamento será realizado em parcela única após a entrega dos objetos adquiridos, de 

forma que após a autorização de fornecimento do correspondente lote e devida entrega possuirá 

a contratante o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, para realizar o pagamento. 

8.1.1.Os intervalos entre as parcelas serão de 30 (trinta) dias corridos. 

8.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos 
materiais.  

  

8.3. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento 
de conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.  

   

8.4.  Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a 
contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.  
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8.5.  A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como 
não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 
entrega das Propostas.  

  

8.6. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.    

  

8.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da Contratada.  

  

8.8. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência 
contratual.  

  

9 - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO   

  

9.1. O presente contrato poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:  

  

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no presente, no Edital e seus 
anexos;  

  

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente 
deste contrato, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93;  

  

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste 
contrato;  

  

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  

  

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;  

  

  

10 - DAS PENALIDADES  

  

10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e contrato 
sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa 
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre 
o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.   

10.1.1. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir 
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com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as 
multas previstas nos itens 10.1 e 10.2.  

  

10.2. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o contrato e retirar a nota de empenho 
injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a 
prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:  

  

a) Advertência por escrito;  

  

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;  

  

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e;  

  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.   

  

10.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com o Estado pelo prazo de até dois anos e, se for o caso, será descredenciada do 
Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente 
na forma da lei.  

  

10.4. Caso a contradada não possua nenhum valor a receber do Órgão, ser-lheá concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
Após esse prazo, respeitado o direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus 
dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do 
Estado, podendo, ainda o Órgão/entidade proceder à cobrança judicial.  

  

10.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar 
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhálo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo.  

  

10.6.  Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo as sanções administrativas 
previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.  

   

 10.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.  
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10.8. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas 
previstas em instrumento convocatório e no contrato.   

  

11 - DISPOSIÇÔES FINAIS  

  

11.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:  

  

I  - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo ao presente contrato.  

  

II - Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital 
de Pregão nº. XXX/2022 e seus anexos e as propostas das classificadas.  

  

12 - DO FORO  

  

12.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Bananal – SP como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não 
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

  

São José do Barreiro, -- de ----- de 2022.  

  

____________________________  

PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE  

  

________________________________________________  

CONTRATADA  

 

 

TESTEMUNHAS: _______________________________        
__________________________________ 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO 

CONTRATADA: 

CONTRATO: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, UTENSÍLIOS E 
MOBILIARIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO MODELO 
2 (PROJETO COZINHALIMENTO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
BARREIRO – SP, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº SAA-PRC-
2021/14412 FIRMADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
 

NOME ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA 

CARGO Prefeito Municipal 

RG 42.679.792-9 

ENDEREÇO 
COMERCIAL 

Avenida Virgílio Pereira, nº 231, Centro, São José do Barreiro, São Paulo – 
CEP: 12830-000. 

TELEFONE (12) 3117-1288 

E-MAIL gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br 

  

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE 
DOCUMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. 

 
NOME Augusto César Pimentel Coelho 

CARGO Secretário de Agricultura e Abastecimento 

ENDEREÇO 
COMERCIAL 

Avenida Virgílio Pereira, nº 231, centro, São José do Barreiro, 
São Paulo – CEP: 12830-000. 

TELEFONE (12) 3117-1288 

E-MAIL meioambiente@saojosedobarreiro.sp.gov.br 

 
 

São José do Barreiro,         de  de 2022. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA SÃO JOSÉ DO 
BARREIRO 

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, UTENSÍLIOS E 

MOBILIARIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO 

MODELO 2 (PROJETO COZINHALIMENTO) NO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 

SAA-PRC-2021/14412 FIRMADO, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA.. 

ADVOGADO: Dr. José Wilson da Silva - OAB/SP 71.725 
 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e 
nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 

 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais. 

 
 
São José do Barreiro,_____de    de 2021. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA SÃO JOSÉ DO BARREIRO 
ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA 

Prefeito Municipal 
 
 
 

________________________________________________________ 
CONTRATADA 

 


