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PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 055/2022
EDITAL Nº 052/2022

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, MOTOR MÍNIMO DE 1.0, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS
INCLUINDO MOTORISTA, ZERO KM, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L, EM
ATENDIMENTO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 de maio de 2022.
HORÁRIO DE ABERTURA DA DISPUTA: às 10h00min. (Horário de Brasília)
TEMPO DA DISPUTA: Definido pelo Pregoeiro no ato do certame.
HORÁRIO DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 09h00min (Horário de
Brasília) do dia 16 de maio de 2022.
HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 09h30mim (Horário de
Brasília) do dia 26 de maio de 2022.
O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP, CNPJ nº
46.631.248/0001-51, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, número 03 - Centro, São Luiz do Paraitinga - SP
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de procedimento licitatório, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “Menor Preço”, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico
de contratações denominado SCPI – PORTAL DE COMPRAS – PREGÃO ELETRÔNICO - FIORILLI, (
http://187.50.92.99:8079/comprasedital/) de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520/02, a Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, o Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto
Municipal nº 966/2009 e Decreto Municipal nº 21 de 17/03/2010 aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem,
as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a ser regida pelos mencionados diplomas legais e
pelas cláusulas e condições que seguem:
O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA – Setor de Licitações, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, número 03 - Centro, São Luiz do
Paraitinga - SP, horário das 08h00 às 12h00 e das 13h às 17h, dias úteis, no site
https://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/ e na plataforma eletrônica: ( http://187.50.92.99:8079/comprasedital/)
Mais Informações e/ou esclarecimentos no endereço acima, pelo telefone (12) 3671-7000 ou por e-mail
licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.
ESCLARECIMENTOS: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do
Paraitinga – entrada pela Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP 12.140-000, email: licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br, telefone: 12 3671-7000.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte
integrante.
Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO DE LICITAÇÃO", no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura de São Luiz do Paraitinga na Internet,
na plataforma eletrônica da SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI, (
http://187.50.92.99:8079/comprasedital/) e afixado em seu inteiro teor no local de costume da Prefeitura Municipal.
Eventualmente por problemas de conexão/internet o cadasto poderá ser realizado por outro endereço
eletrônico no SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico – FIORILLI
(http://186.209.89.230:8079/comprasedital/)
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INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Declaração que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
ANEXO III - Modelo de Termo de Credenciamento/Adesão de pleno atendimento aos requisitos previstos no
instrumento convocatório;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;
ANEXO V - Modelo de Declaração asseverando que o Licitante não está declarado inidôneo por qualquer
órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Administração Municipal;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento na Situação de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte.
ANEXO VII - Minuta do Contrato.
A despesa estimada em R$ 291.213,03 é oriunda de recursos nas seguintes dotações orçamentárias do ano de 2022
nos seguintes elementos:
FICHA 296

Nota de reserva: 638

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00

FICHA 306

Nota de reserva: 639

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00

FICHA 93

Nota de reserva: 640

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Pregão na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases por meio do portal da SCPI –
Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI.
2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ
DO PARAITINGA – SP, mediante monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
constante na página da internet da SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI.
2.3. O Pregão na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases por meio do portal da SCPI –
Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI.
3 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO FORMA ELETRÔNICA
3.1. O Licitante participante deverá observar as condições previstas no presente Edital para o credenciamento
junto ao provedor do sistema para participar da licitação (item 5 e seus subitens), para a data e horário de fim
do recebimento das propostas e atentando também para o início da etapa de lances (ambos no preâmbulo do
certame).
3.2. O Licitante participante deverá observar as condições previstas no presente Edital para o credenciamento
junto ao provedor do sistema para participar da licitação (item 5 e seus subitens), para a data e horário de fim
do recebimento das propostas e atentando também para o início da etapa de lances (ambos no preâmbulo do
certame).
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA
4.1. Somente poderão participar deste pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade
pertinente ao objeto do mesmo, e que estejam de acordo com a legislação vigente (Federal, Estadual e
Municipal) que o regulamente.
4.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, para estar apto a participar do Pregão na forma
Eletrônica, deverá quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos
dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer
valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
4.2. Não será permitida a participação:
4.2.1. De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.2. De empresas que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com esta
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Prefeitura, ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou que estejam
impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº10.520/2002.
5 - DO CREDENCIAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA
5.1. Poderão participar deste Pregão na forma Eletrônica as empresas que apresentarem toda a documentação
exigida para o respectivo cadastramento junto a SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI.
5.1.1. A participação do Licitante no Pregão na forma Eletrônica se dará por meio de participação direta ou
através de empresas associadas à SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI, a qual deverá
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
5.2. O Licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão. Para isso, os
interessados deverão cadastrar-se previamente na SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI,
de acordo com o Manual do Participante do SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI,
( http://187.50.92.99:8079/comprasedital/)
5.2.1. O Licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à SCPI – Portal
de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI.
5.3. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do Licitante e
deverá ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:
a) Termo de Credenciamento/Adesão (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as
exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no
pregão, conforme Manual do Participante do SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI,
( http://187.50.92.99:8079/comprasedital/)
b) Inserção no sistema de especificação do objeto da licitação em conformidade com o Edital,
constando preço, marca, fabricante e o que for necessário, com o CUIDADO para não identificar a empresa
participante do certame;
c) Anexação do Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) no campo documentos exigidos na
plataforma da SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI para todos os participantes,
independentemente de vencedor ou não para fins de alimentação de dados no sistema. O arquivo permanecerá
inacessível até a etapa de habilitação, ou seja, restrição padrão da plataforma em garantia do anonimato nas
etapas anteriores.
5.4. O acesso do operador ao Pregão na forma Eletrônica se dará por meio da digitação da SENHA pessoal e
INTRANSFERÍVEL do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados dia e horário limites estabelecidos.
5.5. A CHAVE de identificação e a SENHA dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer Pregão na
forma Eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa SCPI – Portal de
Compras – Pregão Eletrônico - FIORILLI.
5.6. O credenciamento do Licitante participante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica.
5.7. Caberá ao Licitante participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.
5.8. O Licitante participante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.9. NÃO HAVERÁ CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO E USO DO SISTEMA
5.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma
empresa associada pelo telefone: (17) 3557-9090, ou com a SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico –
FIORILLI ou ainda pelo e-mail: suporte@fiorilli.com.br
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5.11. Eventualmente por problemas de conexão/internet o cadasto poderá ser realizado por outro
endereço eletrônico no SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico – FIORILLI
(http://186.209.89.230:8079/comprasedital/)

6 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), com auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas
na legislação.
7- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Os Licitantes participantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data
e o horário estabelecidos para o fim do recebimento de propostas, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
7.1.2. Até o horário fixado neste Edital para o fim do recebimento de propostas, os Licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
7.1.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do Licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.2. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento
as exigências de habilitação previstas no Edital, na declaração da inexistência de fato impeditivo à sua
participação e na obrigatoriedade de informar a ocorrência de fato superveniente.
7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
7.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão na forma Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.5. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão na
forma Eletrônica.
8 - DO MODO DE DISPUTA ADOTADO NA ETAPA DE ENVIO DE LANCES
8.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto” em que os
Licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.2. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.2.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.
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8.2.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
8.2.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
8.2.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
8.3. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com valores com no máximo 02 (duas)
casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso
seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT
MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os
PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte.
8.4. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor
cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado
pelo proponente;
8.5. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico,
ou seja, antes do encerramento do item;
8.6. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a Sessão Pública do
PREGÃO ELETRÔNICO, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, até a promulgação do
vencedor.
8.7. Após encerrada a face de lances, as Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, as quais
declararão, em campo próprio do sistema, ao inserir suas propostas de preços serão convocadas através do
próprio sistema, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar
147/2014. 8.15. Após etapa de lances, o Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta
(fase de negociação) diretamente ao licitante que tenha apresentado lance de menor valor, para que seja obtido
um melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação, podendo a negociação ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.8. DO BENEFÍCIO ÀS EMPRESAS ME/EPP
8.8.1. Uma vez encerrada a etapa de lances o sistema identificará de forma automática em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123 de 2006.
8.8.2. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada,
depois de encerrada a etapa de lances;
8.8.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.8.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.8.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.8.6. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação será em favor da proposta
originalmente vencedora do certame;
8.8.7. O disposto no item 8.8.1. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.8.8. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos
bens e serviços:
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a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País
(art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93).
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação
8.8.9. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
8.8.10. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.8.11. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
9 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
9.1. O Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
a) VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM, em moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do
lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente
licitação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento
do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte;
b) MARCA;
c) DESCRIÇÃO DO OBJETO (modelo/ano/fabricante)
9.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica, no sistema deverão obrigatoriamente ser informadas
no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, sob pena de desclassificação do Licitante, face à ausência
de informação suficiente para classificação da proposta.
9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Licitante.
9.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do Licitante.
9.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
9.5. Os ITENS deverão ser de primeira linha, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e
estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes.

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E SEUS REQUISITOS
10.1. A proposta final do Licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a
contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico.
10.2. 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 sequencialmente, sem rasuras, emendas,
borrões e/ou entrelinhas e, ainda, devendo ser a(s) folha(s) rubricada(s), datada e assinada pelo representante
legal do Licitante ou por procurador legítimo e legalmente constituído.
10.3. Constar em seu inteiro teor:
a) Razão Social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da
proponente;
b) Número do Processo e do Pregão na forma Eletrônica;
c) Descrição, de forma clara e completa, do(s) ITEM(NS) objeto desta licitação a qual a empresa participou,
readequada com o novo valor, em conformidade com as especificações deste Edital;
d) Definição do ITEM, constando marca, modelo, ano e fabricante;
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e) Preço unitário e total de cada ITEM e valor total da Proposta em moeda corrente nacional, em
algarismo e preferencialmente por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços deverão estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos operacionais, tais
como: transporte (inclusive frete), encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, seguro contra
todos os riscos existentes, garantia e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes;
f) Condições de pagamento: O pagamento será feito de acordo com a quantidade dos produtos solicitados e
entregues, após a efetiva entrega dos mesmos, após serem conferidos, aceitos e processados pelo órgão
fiscalizador do contrato, comprovando-se o cumprimento dos deveres e obrigações da CONTRATADA, com
vencimento após 30 (trinta) dias da liquidação da despesa.
g) Dados bancários (banco, agência, número conta, etc);
h) Prazo de entrega: conforme item 15 deste Edital;
i) Garantia dos itens cotados: de acordo com as especificações mínimas do presente Edital e com a legislação
pátria vigente.
j) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
k) DECLARAÇÃO impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e
indiretos referentes ao objeto licitado, e que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no
Termo de Referência.
l) qualificação do responsável da empresa(s) Licitante(s) vencedora(s), constando nome completo, cargo, CPF,
nº da cédula de identidade (RG), órgão e Estado emissor, data de nascimento, endereço residencial completo, Email institucional, E-mail pessoal, Telefone(s), para fins de exigências relacionadas a AUDESP.

10.4. Serão rejeitadas as propostas que:
a) estejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita identificação do
objeto licitado;
b) contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital;
c) ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos;
d) que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição do ITEM,
fixados neste Edital;

e) Não forem condizentes com os ITENS do objeto desta licitação.

11 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia reprográfica autenticada, de forma individual ou publicação em órgão da imprensa oficial, devendo ser
incluídos no sistema da Fiorilli.
11.1.1. Para efeitos da comprovação de habilitação, deverão ser enviados, até a data e o horário estabelecido
para o fim do recebimento de propostas, os documentos a seguir:
11.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente quando a atividade assim o
exigir e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial;
e) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
f) no caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual – CCMEI;
g) no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores
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11.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
b) Prova de inscrição Estadual, se houver.
c) Prova de inscrição Municipal, se houver.
d) Prova de Regularidade relativa à Fazenda Federal relativo aos Tributos Federais e inclusive a Seguridade
Social (Certidão Conjunta);
e) Prova de Regularidade junto à Fazenda Estadual dos Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado.
f) Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante (Débitos mobiliários,
ou certidão negativa conjunta de débitos);
g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demosntrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho.
11.1.3.1. REGULARIDADE FISCAL PARA MICRO E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação
completa e exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal (subitem 11.1.3), mesmo que esta apresente
alguma restrição;
b) a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida
para efeito de assinatura do instrumento contratual ou outro instrumento que o substitua, nos termos do
subitem 13.10 deste Edital.
11.1.3.2. Para que a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte tenham tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123/2006
a) quando optante pelo SIMPLES Nacional deverá apresentar: Comprovante da opção pelo SIMPLES obtido
no site da Secretaria da Receita Federal;
b) quando não optante pelo SIMPLES Nacional deverá apresentar: Declaração de que se enquadra na situação
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do
artigo 299 do Código Penal, que deverá ser assinada por seu representante legal conforme ANEXO VI deste
Edital;
11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência e/ou concordata.
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que
estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de
habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

11.1.5. Outras Comprovações
a) declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, ANEXO IV;
b) declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, asseverando que
o Licitante não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e
contratar com esta Administração Municipal, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ANEXO V;
c) declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de que não possui
em seu quadro societário, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, ANEXO II;
d) declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de pleno
atendimento aos requisitos do Termo de Credenciamento/Adesão, conforme ANEXO III.
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11.1.6 - QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL
Atestado de capacidade técnica devidamente autenticado, no qual comprove desempenho de atividade pertinente
e compatível em características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s)
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado.
11.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
a) os documentos exigidos nas alíneas “b”, "c", "d",“e” do subitem 11.1.3 deste Edital, somente serão aceitos se
a data de validade neles assinalados for igual ou superior a data marcada para abertura da sessão pública deste
certame, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os
documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para envio via sistema
(até a data e o horário estabelecido para o fim do recebimento de propostas), salvo apresentação de prova hábil
para comprovar validade superior;
b) os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original,
ficando a critério da Prefeitura a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo
de validade, conforme alínea “a” deste subitem;
c) Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
d) os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, numerados e precedidos de índice que
os identifique claramente.
11.3. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos de Habilitação deverão estar em nome da matriz, e se o
Licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12 - DO PROCEDIMENTO DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
12.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública por meio de sistema eletrônico.
12.2. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
12.2.1 - Também será desclassificada a proposta:
a) que identifique o Licitante;
b) cujo preço apresente-se manifestamente inexeqüível;
c) que cotarem o ITEM com elementos faltantes ou incompletos.
12.3. A desclassificação
será sempre
fundamentada
e registrada
no sistema,
com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
12.4. A não desclassificação das propostas não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
12.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas para a fase de lances.
12.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os Licitantes.
12.7. As propostas classificadas e selecionadas para a fase de lances, darão início a etapa competitiva, em que
os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
12.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do ITEM.
12.9. Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando as regras estabelecidas no Edital.
12.10. O Licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
12.11. Será adotado para o envio de lances neste Pregão na forma Eletrônica o modo de disputa “aberto”, no
formato e com procedimentos disposto conforme item 8 e seus subitens.
12.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
12.13. Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do Licitante.
12.14. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão na forma
Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos Licitantes para a recepção dos lances,
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retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
12.15. Quando a desconexão persistir para o(a) Pregoeiro(a) por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão na forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação,
informando data e hora da reabertura da sessão.
12.16. O critério de julgamento adotado será o menor valor unitário, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
12.17. Caso o Licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
12.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou
os lances empatados.
12.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
12.20. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.
12.21. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao Licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado ou a negociação realizada, acompanhada se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
12.22. Após a negociação do preço, se houver, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
12.23. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço unitário, observada a redução mínima de 1,0% por lance.
13 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
13.1. Encerrada a etapa de negociação, caso tenha ocorrida, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado pela
Administração.
13.1.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços dos insumos
e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos
encargos sociais e benefícios e despesas indiretas.
13.2. O(A) Pregoeiro(a) deverá certificar se o produto ofertado atende aos requisitos estabelecidos em Edital, e
em seguida, realizar a aceitação ou a recusa da proposta.
13.2.1. Se a proposta não atender as exigências do Edital, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
13.3. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste Edital, o(a) Pregoeiro(a), se
necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário.
13.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
13.5. O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o Licitante para enviar DOCUMENTO DIGITAL
COMPLEMENTAR, por meio de funcionalidade disponível no sistema ou se for o caso, por outro meio
possível, no prazo mínimo de 02 (duas) horas (artigo 38 do Decreto Federal nº 10.024/19) ou por prazo que
julgar razoável para apresentação do documento solicitado considerando a complexidade da licitação, sob pena
de não aceitação da proposta.
13.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do
Licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).
13.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as
características do material/produto/equipamento ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folders, folhetos, ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a)
Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.
13.6. Poderá, o(a) Pregoeiro(a) no julgamento da habilitação e das propostas sanar erros ou falhas que não
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alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,
registrada em ata e acessível aos Licitantes (artigo 47, Decreto nº 10.024, de 20/09/2019).
13.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do Licitante
que teve sua proposta aceita.
13.8. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, será verificada inicialmente o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame.
13.8.1. Constatada a existência de sanção, o Licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de
participação.
13.8.2. Caso o Licitante seja inabilitado, ocorrerá o retorno para a fase de aceitação da proposta, onde o(a)
Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital e aos requisitos de habilitação.
13.8.3. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no item 11 e seus subitens neste
Edital, o(s) Licitante(s) será(ão) habilitado(s) e declarado(s) vencedor(es) do certame.
13.9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E HABILITAÇÃO
13.9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor juntamente com a documentação de habilitação deverá
ser encaminhada no prazo de 02 (Duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
e) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
f) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
g) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
h) A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
i) As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
j) Posteriormente, caso solicitado deverá realizar encaminhamento do original da Proposta Vencedora
Realinhada e os Documentos de Habilitação anexados no SCPI – PORTAL DE COMPRAS –
PREGÃO ELETRÔNICO - FIORILLI, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte
do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na
data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do
Paraitinga, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP 12.140-000, aos
cuidados da Comissão de Licitação de Pregão Eletrônico, observando o prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data da realização do pregão.
13.10. QUANTO À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
13.10.1. Não ocorrendo a regularização da documentação, no prazo previsto neste subitem, implicará decadência
do direito à execução do objeto deste certame, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os Licitantes remanescentes, na
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ordem de classificação, para negociação, assinatura do contrato ou outro instrumento equivalente que o
substitua, ou revogar o(s) ITEM(NS) ou a licitação. Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o
Licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
13.10.2. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
14 - DA ADJUDICAÇÃO, DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO.
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao Licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a) após
apreciação dos documentos de habilitação e das propostas dos Licitantes vencedores, caso não haja interposição
de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2. O Licitante que pretenda recorrer deverá manifestar de imediato e motivadamente a sua
intenção de interpor recurso dentro de 20 (vinte) minutos aberta etapa “manifestação de recursos”,
através de formulário próprio no sistema eletrônico, explicitando sucintamente contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer, após verificadas as condições de admissibilidade do recurso, sendo admitido pelo(a)
Pregoeiro(a), o Recorrente terá o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais Licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão
a correr no término do prazo do Recorrente, por meio de formulário específico também no sistema que será
disponibilizado a todos os participantes, sendo-lhes assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
14.2.1. A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao Licitante vencedor e o encaminhamento do
processo ao Senhor Prefeito Municipal para a sua devida homologação.
14.2.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos nas razões do recurso que não tenham sido
alegados no ato da manifestação na sessão pública de Pregão na forma Eletrônica.
14.3. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do Licitante,
ou baseada em fatos genéricos.
14.4. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado ao Senhor Prefeito Municipal.
14.5. O(A) Pregoeiro(a) poderá sugerir, ainda, a reabertura da sessão pública e ou a anulação e revogação do
procedimento, o que será devidamente decidido pela Senhora Prefeita Municipal.
14.6. A sessão pública poderá ser reaberta:
14.6.1. Nas hipóteses de provimento do recurso que leve a anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o Licitante declarado vencedor não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
14.7. Todos os Licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
14.8. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
14.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Senhor Prefeito Municipal
adjudicará o objeto do certame ao Licitante vencedor e homologará o procedimento.
14.11. Homologado o resultado da licitação, será formalizada a contratação decorrente deste certame licitatório
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO VII).
14.12. - DA HOMOLOGAÇÃO
14.12.1. - Compete à autoridade competente homologar o Pregão.
14.12.2. - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) proponente(s)
adjudicatária(s) para assinar a Ata de Registro, respeitada a validade de sua(s) proposta(s).
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14.12.3. - As publicações dos atos oficiais referentes a este Pregão serão publicadas no Diário Oficial do Estado e
conforme Lei Orgânica do Município.
14.12.4. - A convocação para assinatura da Ata de Registro será feita por publicação no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
15 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
15.1. O prazo de entrega do veículo será de até 60 (sessenta) dias corridos contados da confirmação do
recebimento da autorização de fornecimento e da Nota de empenho expedida(s) dentro do prazo da vigência
Contratual, a qualquer momento, a critério da Contratante.
15.2. A entrega do veículo será feita no Almoxarifado da Prefeitura, sito na Via de Acesso Renato Aguiar, s/nº,
(Pátio), em dias úteis e em horário de expediente: das 08h00min às 10h30min das 13h 30min às 16h00min,
correndo por conta da Contratada as despesas de frete, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento.
15.2.1. A licitante vencedora será responsável pelo transporte e descarregamento do veículo no endereço
informado no item 15.2,o transporte deverá ocorrer em veículo apropriado tipo prancha.
15.2.2. O veículo deverá portar o manual de operação, de Garantia e Manutenção, todos em língua portuguesa.
15.2.3. O veículo será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade para
consequente aceitação, consoante o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.
15.2.4. Caso o veículo eventualmente não seja aceito ou não atenda às especificações será comunicado à
LICITANTE VENCEDORA, que terá, para substituição ou alteração dos mesmos, o prazo máximo estipulado na
notificação a ser encaminhada pelo Gestor do Contrato.
15.2.5. O veículo deverá possuir os equipamentos de uso obrigatório previstos pelo Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN e legislação de trânsito, tais como: macaco, chave de roda, chave de fenda, triângulo de
sinalização e conjunto sobressalente de roda e pneu;
15.2.6. Por se tratar de veículo novo, o mesmo deverá ser identificados com selo ou chapa de identificação do
fornecedor e estar em fase normal de fabricação, ou seja, os componentes que constituam o caminhão e os
equipamentos deverão estar em linha normal de fabricação.
15.3. – A Nota de empenho e a(s) Autorização(ões) de Fornecimento serão expedida(s) após a assinatura do
Ata/contrato. Na Autorização de fornecimento estará indicado:
a) o nome, sobrenome e cargo do responsável pela Autorização;
b) o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Autorização pela Contratada;
c) o item e a quantidade solicitada;
d) a data da expedição da Autorização de fornecimento;
e) o prazo de entrega (data e horário);
f) o endereço do local onde o objeto solicitado deverá ser entregue.
15.3.1. - A Contratante expedirá por meio de e-mail e/ou ofício e/ou fax à Contratada a Autorização de
Fornecimento. A Contratada deverá confirmar o recebimento da Autorização de Fornecimento, por
escrito, enviado para o e-mail compras@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br, no prazo de 01 dia útil, sob pena de
decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.3.2. - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a
Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período. Caso a Contratada não cumpra o
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) ao dia, sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo
quinto) dia. Após esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/02.
15.4. - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis,
poderá:
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a) se disser respeito 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 07 (sete) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
15.5. - Ficarão a cargo da(s) vencedora(s) do(s) ITEM(s) do certame as despesas de seguros, entrega, transporte,
descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.
16 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O objeto do(s) ITEM(NS) da presente licitação será recebido na data de sua entrega, conforme item 15
deste Edital, pelo responsável competente para tanto.
16.1.1. Havendo rejeição no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá substituí-los no prazo estabelecido
formalmente pela Administração, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe
serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e itens.
17 – DA CONTRATAÇÃO
17.1. - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja
minuta integra este Edital, com observância das disposições do Decreto Municipal nº. 21, de 17/03/2010, no
que couber e será subscrita pela autoridade que assinou o edital.
17.2. - O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
17.2.1. - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade do adjudicatário perante o
Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda
Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Prefeitura Municipal 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;
a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado
para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 17.2.1,
mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a
contratação não se realizar.
17.3. – O contrato deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da
convocação publicada no Diário Oficial do Estado. A proponente que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido,
dela será excluída e sofrerá as sanções previstas no art. 7° da Lei 10.520/02.
17.4. - Colhidas às assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a imediata publicação do Contrato.
18 - FORMA DE PAGAMENTO
18.1. - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal
ELETRÔNICA (Portaria CAT. 173/2009) devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento do objeto,
por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.
18.1.1 - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número da Ata de Registro de Preços, a descrição dos
produtos, quantidades, preços unitários e o valor total.
18.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao
contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a
esta Prefeitura Municipal no prazo de 1 (um) dia útil;
18.2.1. - Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.
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19. SANÇÕES
19.1. - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/Ata de Registro
de Preços, não assinar a Ata ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato/Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
19.2. - O não cumprimento das obrigações assumidas no contrato, Ata ou instrumento equivalente ou a
ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da
Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o contrato, Ata
ou instrumento equivalente, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ainda será aplicada multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da contratação.
19.2.1. - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a
Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período.
Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á
aplicada a multa de:
a) por atraso injustificado até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total
contratado/registrado;
b) por atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global
contratado/registrado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) recusa do adjudicatário em assinar/receber a Ata de Registro de Preços/Autorização de Fornecimento com
Nota de empenho, dentro de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação: 20% (vinte por cento )
sobre o valor global da proposta;
19.3. DA SUSPENSÃO PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
19.3.1. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração:
a) por atraso injustificado no Fornecimento superior a 60 (sessenta) dias corridos: até 01 (um) ano;
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pelo Pregoeiro: até 02 (dois) anos;
c) por recusa do adjudicatário em assinar/receber a Ata de Registro de Preços/Autorização de Fornecimento,
dentro de até 05 (cinco) dias corridos da data da convocação: até 01 (um) ano;
20. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, qualquer
pessoa poderá solicitar pedidos de esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Pregão na forma
Eletrônica.
20.2. Os pedidos de esclarecimentos ou a impugnação ao ato convocatório deste Pregão na forma
Eletrônica, deverão ser enviados via e-mail licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br, por meio de petição
dirigida à autoridade subscritora deste Edital.
20.3. Será respondido os pedidos de esclarecimentos por meio do sistema eletrônico, no prazo de 02 (dois)
dias úteis, contados da data de recebimento do pedido e quanto a impugnação, será decidida e respondida
pelo mesmo meio, via sistema, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da
impugnação, sendo que, caso não seja possível resolver a impugnação contra o Edital, será definida e publicada
nova data para a realização do certame.
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21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. 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 desta aquisição.
21.2. O resultado da sessão pública deste certame será divulgado em Ata no SCPI – Portal de Compras –
Pregão Eletrônico - FIORILLI, ( http://187.50.92.99:8079/comprasedital/) e no portal da transparência do
Município no sítio www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.
21.3 - A homologação e a convocação para assinatura do Contrato/Ata será divulgado no DOE.
21.3.1 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados conforme
disposição da Lei Orgânica do Município.
21.3.2 - Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão na forma Eletrônica serão solucionados
pelo(a) Pregoeiro(a).
21.4 – A Prefeitura do Município de São Luiz do Paraitinga reserva-se o direito de adquirir no todo ou em parte,
quando for o caso, respeitados os limites legais ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja
conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, observados os ditames do artigo 3º, da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas
propostas, nas condições definidas na sessão na forma Eletrônica deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer
direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei
Federal nº 10.520/2002.
21.5 – A Prefeitura do Município de São Luiz do Paraitinga reserva-se o direito de revogar ou anular o presente
procedimento licitatório, nos ditames do artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, artigo 50, do
Decreto Federal nº 10.024/19.
21.6 – A adjudicação do(s) ITEM(NS) do objeto deste Edital ao(s) Licitante(s) vencedor(es) o(s) obriga(m) ao
fornecimento integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s) cabendo direito a qualquer
ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou
omissão.
21.7 – A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora discorridas, bem como em todas as
disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir neste procedimento.
21.8 – O(s) Licitante(s) vencedor(es) é(são) obrigado(s) a manter durante toda a vigência do Contrato ou outro
instrumento que o substitua, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital.
21.10 – Não cabe a SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico – FIORILLI, qualquer responsabilidade
pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o Licitador, em especial com relação a forma e as condições de
entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto a quitação financeira da negociação realizada.
21.11 - Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF.
21.12 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de São Luiz do Paraitinga do Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº
10.520 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Federal nº 10.024/19.

São Luiz do Paraitinga, em 05 de maio de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
Prefeita Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 055/2022
EDITAL Nº 052/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MOTOR

MÍNIMO DE 1.0, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, ZERO KM,
TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L, EM ATENDIMENTO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS.
1. DO OBJETO
1.1. A administração rejeitará o veículo em desacordo com os termos do Edital, Termo de Referência e anexo (s).
ITEM

1

DESCRIÇÃO
VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MOTOR MÍNIMO DE 1.0,
CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, ZERO KM,
TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L.
CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:
a) tipo: Hatch;
b) destinação: transporte de passageiros;
c) ano de fabricação e do modelo devem ser os mais recentes disponíveis quando da assinatura do contrato;
d) cor: branca;
e) veículo novo;
f) fabricação: nacional;
g) capacidade para 5 (cinco) passageiros, incluindo o motorista;
h) com 4 (quatro) portas laterais e uma porta de acesso ao porta-malas.
MOTOR
a) combustível: bicombustível (flex);
b) sistema de ignição eletrônica;
c) potência: mínimo de 76 CV/HP (ABNT);
d) alimentação: Injeção eletrônica de combustível multipoint.
FREIOS
a) freios dianteiros a disco com ABS.
4. DIREÇÃO
a) hidráulica ou elétrica.
5. DIMENSÕES
a) altura: mínimo de 1.474 mm;
b) largura: mínimo de 1.656 mm;
c) comprimento: mínimo de 3.892mm;
d) entre eixos: mínimo de 2.465 mm.
e) porta malas: mínimo de 285L.
6. EQUIPAMENTOS
a) barras de proteção lateral contra impactos ou célula de sobrevivência;
b) limpador do para-brisa com velocidade variável;
c) dois air bags (motorista e passageiro), no mínimo;
d) cintos de segurança dianteiros, retráteis, de três pontos;
e) três cintos de segurança traseiros sendo pelo menos dois laterais retráteis de 3 (três) pontos;
f) mínimo de 3 (três) encostos de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura;
g) espelhos retrovisores externos com ajustes elétricos;
h) rádio CD MP3 com conexão USB;
i) protetor nas laterais da porta;
j) protetor de cárter;
k) jogo de tapetes de borracha;
l) película de proteção contra raios solares;
m) vidros laminados;
n) rodas de no mínimo 14 polegadas;
o) pneus radiais;
p) ar condicionado integrado;
q) trava elétrica das portas e porta-malas;
r) desembaçador elétrico do vidro traseiro;

QUANT.

04
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t) sistema de alarme antifurto;
u) demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei;
7. CÂMBIO
a) mínimo de 05 marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré.
8. TANQUE COMBUSTIVEL
a) mínimo de 50litros
9. GARANTIA
a) prazo: mínimo de 12 (doze) meses.
FRETE INCLUSO.

2 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1. O prazo de entrega do veículo será de até 60 (sessenta) dias corridos contados da confirmação do recebimento da autorização de
fornecimento e da Nota de empenho expedida(s) dentro do prazo da vigência Contratual, a qualquer momento, a critério da
Contratante.
2.2. A entrega do veículo será feita no Almoxarifado da Prefeitura, sito na Via de Acesso Renato Aguiar, s/nº, (Pátio), em dias úteis e
em horário de expediente: das 08h00min às 10h30min das 13h 30min às 16h00min, correndo por conta da Contratada as despesas de
frete, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
2.2.1. A licitante vencedora será responsável pelo transporte e descarregamento do veículo no endereço informado no item 2.2,o
transporte deverá ocorrer em veículo apropriado tipo prancha.
2.2.2. O veículo deverá portar o manual de operação, de Garantia e Manutenção, todos em língua portuguesa.
2.2.3. O veículo será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as
especificações definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade para consequente aceitação, consoante o disposto no art.
73, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
2.2.4. Caso o veículo eventualmente não seja aceito ou não atenda às especificações será comunicado à LICITANTE
VENCEDORA, que terá, para substituição ou alteração dos mesmos, o prazo máximo estipulado na notificação a ser encaminhada
pelo Gestor do Contrato.
2.2.5. O veículo deverá possuir os equipamentos de uso obrigatório previstos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e
legislação de trânsito, tais como: macaco, chave de roda, chave de fenda, triângulo de sinalização e conjunto sobressalente de roda e
pneu;
2.2.6. Por se tratar de veículo novo, o mesmo deverá ser identificados com selo ou chapa de identificação do fornecedor e estar em
fase normal de fabricação, ou seja, os componentes que constituam o caminhão e os equipamentos deverão estar em linha normal de
fabricação.
2.3. – A Nota de empenho e a(s) Autorização(ões) de Fornecimento serão expedida(s) após a assinatura do Ata/contrato. Na
Autorização de fornecimento estará indicado:
a) o nome, sobrenome e cargo do responsável pela Autorização;
b) o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Autorização pela Contratada;
c) o item e a quantidade solicitada;
d) a data da expedição da Autorização de fornecimento;
e) o prazo de entrega (data e horário);
f) o endereço do local onde o objeto solicitado deverá ser entregue.
2.3.1. - A Contratante expedirá por meio de e-mail e/ou ofício e/ou fax à Contratada a Autorização de Fornecimento. A
Contratada deverá confirmar o recebimento da Autorização de Fornecimento, por escrito, enviado para o e-mail
compras@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br, no prazo de 01 dia útil, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
2.3.2. - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a Contratada deverá
solicitar, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação
do prazo de entrega por igual período. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela
Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor total do empenho, por dia de
atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia. Após esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo
7º da Lei Federal nº 10.520/02.
2.4. - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
a) se disser respeito 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 07 (sete) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.
2.5. - Ficarão a cargo da(s) vencedora(s) do(s) ITEM(s) do certame as despesas de seguros, entrega, transporte, descarga, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.
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ANEXO II
MODELO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 055/2022
EDITAL Nº 052/2022
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA
Eu
________________________________________________________(nome completo),
CPF
nº
_____________________,
representante
legal
da
empresa
___________________________________________________(denominação da pessoa jurídica) , CNPJ nº
________________________________,, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
____/2022, promovido pela Prefeitura do Município de São Luiz do Paraitinga, DECLARO, sob as penas da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que a empresa mencionada acima não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
_______________________, ______ de __________________de 2022.

______________________________________
Assinatura do representante legal

Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente, datado e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO III
TERMO DE CREDENCIAMENTO/ADESÃO
(MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 055/2022
EDITAL Nº 052/2022
Eu

________________________________________________________(nome

_____________________,

representante

legal

completo),
da

CPF

nº

empresa

___________________________________________________(denominação da pessoa jurídica) , CNPJ nº
________________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de CREDENCIAMENTO/ADESÃO previstos no instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico nº ____/2022, realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga,
inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
_______________________, ______ de __________________de 2022.

______________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO IV
(modelo)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 055/2022
EDITAL Nº 052/2022

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu

_____________________________________________________________(nome

CPF_________________________,

representante

legal

_________________________________________________(denominação

completo),

da
da

pessoa

empresa
jurídica),

CNPJ

_____________________________________ interessada em participar do Pregão Eletrônico nº _____/2022, da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, declaro, sob as penas da lei, que a acima citada
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

_______________________, ______ de __________________de 2022.

______________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO V
(modelo)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 055/2022
EDITAL Nº 052/2022
DECLARAÇÃO REFERENCIAL ASSEVERANDO QUE O LICITANTE NÃO ESTÁ
DECLARADO INIDÔNEO POR QUALQUER ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU
IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Eu
_____________________________________________________________(nome
completo),
CPF_________________________,
representante
legal
da
empresa
_________________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ
_____________________________________ interessada em participar do PREGÃO na forma
ELETRÔNICA Nº ---/2022, promovido pela Prefeitura do Município de São Luiz do Paraitinga declaro, sob as
penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, a empresa mencionada acima, não está
declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou impedida de licitar e contratar com esta
Administração Municipal.

_______________________, ______ de __________________de 2022.

______________________________________
Assinatura do representante legal

Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente, datado e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VI
(modelo)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 055/2022
EDITAL Nº 052/2022
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa
____________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é
_____________________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), representada neste ato por
seu representante legal ________________________________________________________(nome completo),
CPF nº _____________________,nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006 e atualizações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão
Eletrônico nº ____/2022, realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga.

_______________________, ______ de __________________de 2022.

______________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VII
(modelo)

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº___/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 055/2022
EDITAL Nº 052/2022
- LEI Nº. 10.520/02;
- LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;
- DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19
- DECRETO MUNICIPAL Nº 21 DE 17/03/2010
- DECRETO MUNICIPAL Nº 966 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009;
- DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES À MATÉRIA
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço por prazo
determinado, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, Estado de São
Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.631.248/0001.51, com sede na Praça Dr.
Oswaldo Cruz, nº. 03, na cidade de São Luiz do Paraitinga, devidamente representada por sua Prefeita Municipal,
ANA LUCIA BILARD SICHERLE, portadora da cédula de identidade RG n° 28.112.143-6 e inscrita no CPF/MF
sob nº. 122.084.228-13, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua José de Paula Nunes, nº. 144,
Bairro São Benedito, denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e a empresa ____________________,
inscrita no CNPJ sob n.º________________, com sede na _______________________, n.º ________, _______ .
___, representada na forma de seu contrato social pelo Sr.ª (o.) _________________, RG nº __________ e CPF n°
_________, na qualidade de vencedora do Pregão Eletrônico n.º ______/2022, doravante denominada
CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, Lei Federal Nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 966/2009 e Decreto Municipal nº 21
de 17/03/2010, firmam o presente contrato com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
MOTOR MÍNIMO DE 1.0, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO
MOTORISTA, ZERO KM, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L, EM ATENDIMENTO,
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
1.2. - Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
1.2.1. - Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº _____/2022 e seus Anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1. O prazo de entrega do veículo será de até 60 (sessenta) dias corridos contados da confirmação do
recebimento da autorização de fornecimento e da Nota de empenho expedida(s) dentro do prazo da
vigência Contratual, a qualquer momento, a critério da Contratante.
2.2. A entrega do veículo será feita no Almoxarifado da Prefeitura, sito na Via de Acesso Renato Aguiar, s/nº,
(Pátio), em dias úteis e em horário de expediente: das 08h00min às 10h30min das 13h 30min às 16h00min, correndo
por conta da Contratada as despesas de frete, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento.
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2.2.1. A licitante vencedora será responsável pelo transporte e descarregamento dos veículos no endereço informado
no item 2.2,o transporte deverá ocorrer em veículo apropriado tipo prancha.
2.2.2. O veículo deverá portar o manual de operação, de Garantia e Manutenção, todos em língua portuguesa.
2.2.3. O veículo será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade para consequente
aceitação, consoante o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
2.2.4. Caso o veículo eventualmente não seja aceito ou não atenda às especificações será comunicado à
LICITANTE VENCEDORA, que terá, para substituição ou alteração dos mesmos, o prazo máximo estipulado na
notificação a ser encaminhada pelo Gestor do Contrato.
2.2.5. O veículo deverá possuir os equipamentos de uso obrigatório previstos pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN e legislação de trânsito, tais como: macaco, chave de roda, chave de fenda, triângulo de sinalização e
conjunto sobressalente de roda e pneu;
2.2.6. Por se tratar de veículo novo, o mesmo deverá ser identificado com selo ou chapa de identificação do
fornecedor e estar em fase normal de fabricação, ou seja, os componentes que constituam o caminhão e os
equipamentos deverão estar em linha normal de fabricação.
2.2.7. Após a entrega dos veículos, a licitante vencedora efetuará a entrega técnica detalhada por técnico capacitado,
sem qualquer ônus para o Município, em data previamente agendada através do telefone: (12) 3671-7000, com a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
2.3. – A Nota de empenho e a(s) Autorização(ões) de Fornecimento serão expedida(s) dentro do prazo da
vigência Contratual, a qualquer momento, a critério da Contratante. Na Autorização de fornecimento
estará indicado:
a) o nome, sobrenome e cargo do responsável pela Autorização;
b) o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Autorização pela Contratada;
c) o item solicitado;
d) a data da expedição da Autorização de fornecimento;
e) o prazo de entrega (data e horário);
f) o endereço do local onde o objeto solicitado deverá ser entregue.
2.3.1. - A Contratante expedirá por meio de e-mail e/ou ofício e/ou fax à Contratada a Autorização de
Fornecimento. A Contratada deverá confirmar o recebimento da Autorização de Fornecimento, por escrito,
enviado para o e-mail compras@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br, no prazo de 01 dia útil, sob pena de decair do
direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
2.3.2. - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a
Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período. Caso a Contratada não cumpra o
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) ao dia, sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo
quinto) dia. Após esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
2.4. - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis,
poderá:
a) se disser respeito 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 07 (sete) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
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CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA CONTRATUAL
3. O contrato vigerá pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, iniciando em
___/___/2022 até ____/____/______.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO
4.1. - O preço a ser pago é de R$ __________________ (__________).
4.2. - O valor do contrato onerará recursos nas seguintes dotações orçamentárias do ano de 2022 nos seguintes
elementos:
FICHA 296

Nota de reserva: 638

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00

FICHA 306

Nota de reserva: 639

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00

FICHA 93

Nota de reserva: 640

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00

4.3. – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal devidamente
atestada pela Diretoria de Compras, por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa
contratada.
4.3.1. – Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos produtos/serviços,
quantidades, preços unitários e o valor total.
4.4. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao
contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta
Prefeitura Municipal no prazo de 1 (um) dia útil;
4.4.1. - Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. - Cumprir as condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº _____/2022 e em sua proposta.
5.2. - Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão.
5.3. - Responsabilizar-se pela carga, frete, entrega, e descarga do objeto no endereço indicado na Autorização de
Fornecimento.
5.4. - Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como
todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, apresentando documentação revalidada se algum
documento perder a validade.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2. - Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.
6.3. - Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto
contratado.
6.4. - Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto.
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA
7.1. - Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, não será exigida
da contratada a prestação de garantias.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES
8.1. - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou instrumento
equivalente, deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa exigida para este 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 sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
8.2. - O não cumprimento das obrigações assumidas no contrato, Ata ou instrumento equivalente ou a ocorrência
da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o contrato, Ata ou instrumento
equivalente, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do
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mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ainda será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total da contratação.
8.2.1. - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a
Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 5 dias
úteis.
Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a
multa de:
a) por atraso injustificado na execução do Contrato até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o
valor total contratado;
b) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15%
(quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou
rescisão contratual;
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias
corridos contados da data da convocação: 15% (quinze por cento ) sobre o valor global da proposta;
8.3. DA SUSPENSÃO PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
8.3.1. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração: a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 60
(sessenta) dias corridos: até 01 (um) ano;
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
c) por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco)
dias corridos da data da convocação: até 01 (um) ano;
d) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: até 02 (dois) anos.
CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO
9.1. - Fica designado o servidor _________ do Setor __________ para acompanhar, fiscalizar e controlar a
execução do contrato, para os fins do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, responsabilizando-se pelo recebimento
e conferência.
CLÁUSULA DÉCIMA - FORO
10.1. - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da Comarca de São
Luiz do Paraitinga.
10.2. - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.
São Luiz do Paraitinga, em XX de XXXXXXXXX de 2022.
________________________________
CONTRATANTE
________________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
___________________________
Nome: CPF nº:

_____________________________
Nome: CPF nº:
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