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COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO

INOBSTANTE  A PLENA VIABILIDADE  DE  AUTO  APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO  ART.  7º 1  DA LEI
FEDERAL  Nº  10.520,  DE  17  DE  JULHO  DE  2002 2 ,  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BOITUVA,
ATRAVÉS  DE  SEU(UA)  PREGOEIRO  (A),  VÊM  TRAZER  AO  CONHECIMENTO  DE  QUEM
INTERESSAR  POSSA,  QUE  NÃO  HESITARÁ  EM  DECIDIR  PENALIZAR  OS  PREGOANTES  QUE
DESCUMPRAM O PACTUADO NESTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

COMO  DE  PRAXE,  NO  CASO  DE  INOBSERVÂNCIA  DAS  REGRAS  LEGAIS,  A  PREFEITURA  DE
BOITUVA  SE  PRONUNCIARÁ  COM  CLAREZA  E  PRECISÃO  NO  SENTIDO  DE  APLICAR  MULTAS,
SUSPENDER e  IMPEDIR EMPRESAS DE PARTICIPAREM DE CERTAMES LICITATÓRIOS.

DESSE  MODO,  TAMBÉM  CUMPRE  INFORMAR  QUE  A  INOBSERVÂNCIA  DAS  FORMALIDADES
EDITALÍCIAS  ACARRETARÁ  NA  APLICAÇÃO  DAS  SANÇÕES  APLICÁVEIS  À  ESPÉCIE  A  TODOS
QUE  DE  ALGUM  MODO  CONCORRAM  PARA  O  DESCUMPRIMENTO  DESSAS  NORMAS  LEGAIS,
SENDO-LHES  IMPUTADA  DIRETAMENTE  A  RESPONSABILIDADE  ADMINISTRATIVA,  CIVIL  E
CRIMINAL,  SEM  PREJUÍZO  DAS  DEMAIS  COMINAÇÕES  CABÍVEIS,  NA CONFORMIDADE  COM  O
QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

SENDO  ASSIM,  SOLICITAMOS  QUE  OS  PREGOANTES  INTERESSADOS  APRESENTEM  SUAS
PROPOSTAS  E  LANCES  DE  FORMA  CONSCIENTE,  COM  A  CERTEZA  DE  QUE  PODERÃO
ENTREGAR  O  OBJETO  DA  FORMA  COMO  FOI  PEDIDO  NO  EDITAL  E  DENTRO  DOS  PRAZOS,
PREÇOS E PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.

VALE  LEMBRAR  AINDA  QUE  OS  PEDIDOS  DE  RECOMPOSIÇÃO  OU  REALINHAMENTO  DE
PREÇOS  SÃO  EXCEÇÕES  À  REGRA,  APLICÁVEIS  EXCLUSIVAMENTE  EM  SITUAÇÕES
EXCEPCIONALÍSSIMAS,  E  SOMENTE  SERÃO  DEFERIDOS  SE  ESTIVEREM  EM  TOTAL
CONSONÂNCIA COM A LEI.

RATIFICAMOS,  POIS,  A  CONDIÇÃO  OBRIGATÓRIA  E  INDISPENSÁVEL  DE  QUE  AS  PROPOSTAS
SEJAM  EFETIVADAS  DE  FORMA  SÉRIA,  CONSCIENTE,  FIRME,  CONCRETA  E  EXEQÜÍVEL,
VISANDO  EVITAR  TRANSTORNOS  DE  MAIOR  MONTA,  TANTO  PARA  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA COMO PARA OS PREGOANTES EM GERAL.

Elcio Ferreira Sena

Secretária Municipal de Saúde

1  -  Que m,  convocado  den t r o  do  pr azo  de  va l i dade  da  sua  pr opos t a ,  não  ce leb r a r  o  con t r a t o ,  de i xa r  de  en t r ega r  ou  ap r e -
sent a r  documen t ação  fa l sa  ex ig ida  par a  o  cer t ame ,  ense ja r  o  r e t a r damen t o  da  execução  de  seu  ob je t o ,  não  man t i ve r  a  p r o -
pos t a ,  f a lha r  ou  f r auda r  na  execução  do  con t r a t o ,  compor t a r - se  de  modo  in idôneo  ou  come t e r  f r aude  f i s ca l ,  f i ca r á  imped ido
de  l i c i t a r  e  con t r a t a r  com  a  Un ião ,  Es t ados ,  D is t r i t o  Fede r a l  ou  Mu n ic í p ios  e ,  se r á  descr edenc ia do  no  S ica f ,  ou  nos  s i s t e -
mas  de  cadas t r amen t o  de  f o r necedo r es  a  que  se  re f e r e  o  i nc i so  X I V  do  a r t .  4 º  des t a  Le i ,  pe lo  p r azo  de  a t é  5  ( c inco )  anos ,
sem pr e j u ízo  das  mu l t as  p r ev i s t as  em ed i t a l  e  no  con t r a t o  e  das  dema is  com inações  lega is .
2  -  I ns t i t u i ,  no  âm b i t o  da  Un i ão ,  Es t ados ,  D is t r i t o  Fede r a l  e  Mun ic í p ios ,  nos  te r mos  do  ar t .  37 ,  i nc i so  XX I ,  da  Cons t i t u i -
ção  Fede r a l ,  moda l idade  de  l i c i t ação  deno minada  p r egão ,  pa r a  aqu is i ção  de  bens  e  se r v i ços  com uns ,  e  dá  ou t r as  p r ov idên -
c ias .
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº92/2020 EDITAL 92

Pregão Presencial n.º57/2020

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP

1 – PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA torna público para conhecimento dos interessados
que na sala de sessões do Setor de Licitações, localizada na Av. Tancredo Neves, n.º 01, Boituva/SP, será re-
alizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO para AQUISI-
ÇÃO DE INSUMOS PARA ZOONOSES. O qual será processado de acordo com o que determina a Lei
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e
a Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, além das cláusulas e condições
constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 – Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes n.º 1 - “PROPOSTA” e n.º 2 -
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na
Prefeitura do Município de Boituva, na Av. Tancredo Neves, n.º 01 – Boituva,  às   09h00min do dia 12 de  
Agosto de 2020. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia as 9h05min., após o credenciamento dos
interessados, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos e será conduzida pelo
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio.

1.3 – Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

I - TERMO DE REFERÊNCIA;
II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO;
IV - MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
V - MODELO DE PROCURAÇÃO
VI - MINUTA DE CONTRATO; 
VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP;
VIII - DECLARAÇÃO  –  CONCORDÂNCIA  COM  OS  TERMOS  DO  EDITAL  E  DA  NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
IX -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO;
X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
XI - PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA.

2 – DO OBJETO
2.1 – A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ZOONOSES conforme espe-
cificações detalhadas constantes no Anexo I deste Edital.
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2.2 - Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos preços
praticados no mercado e  foram apurados para efeito  de estimar-se o valor  do objeto  em licitação,  não
vinculando  as  concorrentes,  que  poderão  adotar  outros  que  respondam  pela  competitividade  e
economicidade  de  sua  proposta,  atendidos  os  fatores  e  critérios  de  julgamento  estabelecidos  neste  ato
convocatório

3 – DO PREÇO ESTIMADO 
3.1 – Estima-se o valor global desta licitação em R$ 49.384,16 (Quarenta e Nove Mil Trezentos e Oitenta
e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)  com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.

3.2 – Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos preços
praticados no mercado e  foram apurados para efeito  de estimar-se o valor  do objeto  em licitação,  não
vinculando  as  concorrentes,  que  poderão  adotar  outros  que  respondam  pela  competitividade  e
economicidade  de  sua  proposta,  atendidos  os  fatores  e  critérios  de  julgamento  estabelecidos  neste  ato
convocatório.

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 -  A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura Municipal de
Boituva: 

Ficha: 482
Órgão: 02 – Prefeitura de Boituva
Unid. Orçamentaria.: 07 – Secr. Municipal De Saúde
Unid. Executora: 08 –  Vigilância Sanitária
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 304 – Vigilância Sanitária
Programa: 0006 – Saúde 
Projeto/Atividade: 2045 – Vigilância Sanitária 
Categoria/ Elemento: 3.3.90.30 –  Material de Consumo
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais – Vinculados

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 - Poderão participar deste pregão somente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte interessadas do
ramo de  atividade  pertinente  ao  objeto  da  contratação,  autorizadas  na  forma  da  lei  e  que  atendam às
exigências de habilitação.

5.2 – Será vedada a participação:

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

5.2.2 – De quem estiver sob processo de falência;
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5.2.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a
Prefeitura Municipal de Boituva, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei n.º 8.666/93;

5.2.4 – Sob a forma de consórcio;

5.2.5 – Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Prefeitura de Boituva, nos termos do artigo 7º
da Lei n.º 10.520/2002;

5.2.6 – Estrangeiras que não funcionam no País; e

5.2.7 – De empresas não enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

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

6  -  DA  APRESENTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  PARA  CREDENCIAMENTO  (FORA  DOS
ENVELOPES)

6.1 - Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de um
representante  que,  devidamente  munido de  documento  que o credencie  a  participar  deste  procedimento
licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se
exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente.

6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor;

6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com poderes para formular ofertas
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu
contrato  social  ou  estatuto  (com  ramo  de  atividade  pertinente  ao  objeto  desta  licitação),  no  caso  de
Sociedade Anônima e dos documentos de eleição de seus administradores;

6.2.3 -  Tratando-se de sócio,  proprietário,  dirigente ou assemelhado de empresa licitante,  cópia do
respectivo estatuto ou contrato social (com ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação), no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura,
no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores.

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

6.4  -  A ausência  do  representante  credenciado,  em qualquer  momento  da  sessão,  importará  a  imediata
exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

6.4.1 - A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder
praticar  atos  em seu  nome por  conta  da  apresentação de  documentação defeituosa,  ficará  impedido  de
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao
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direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

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

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

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

6.7.1 -  Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato
impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no  ANEXO III do presente Edital.  A referida
declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

6.7.2 - Tendo em vista que esse certame é exclusivo para a participação de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte,  as  interessadas  deverão  preencher e  encartar ao  credenciamento  a  declaração
constante no Anexo VII, sob pena de não serem credenciadas a participar do certame.

6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos
de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter
os seguintes dizeres em sua face externa:

ENVELOPE Nº 1
PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2020

PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ

ENVELOPE Nº 2
PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2020
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL / CNPJ

7 - ENVELOPE Nº 01 - DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1  -  O  ANEXO II  –  FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA,  que  acompanha  este  ato
convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.

7.2 - Deverão estar consignados na proposta:
a) dados cadastrais da licitante;
b) indicação do número do Pregão Presencial;
c) assinatura do representante legal da empresa;
d) indicação obrigatória do preço unitário e total por item e valor global da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, em algarismos e por extenso;

Pregão Presencial PP 57/2020 – Aquisição de  Insumos para Zoonoses.



PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br       e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PABX (015) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

d1) Serão considerados nas propostas até 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos arábicos;
e) uma única cotação de preço de cada item;
f) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura.
7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, o frete e todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das
legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

7.4 – Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 
proposta.
7.5 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.

7.6 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I – TERMO
DE  REFERÊNCIA,  desclassificando-se  as  propostas  cujos  preços  os  excedam  ou  sejam
manifestamente inexequíveis (art. 40, inciso X e 48, inciso II e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93).

7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e
dos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar
n.º  123 de 14 de dezembro de 2006,  e  suas  alterações,  no que couber  e  demais  normas suplementares
aplicáveis.

8 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 02)

8.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta clas-
sificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante consulta nos respectivos cadastros.

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

8.3 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições
de participação.

8.4 – Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classifica-
da em primeiro lugar será verificada.

8.5 – Para efeitos de habilitação, as licitantes, inclusive as pequenas e microempresas, deverão apresentar
dentro do envelope n.º 02—habilitação os seguintes documentos:

8.5.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA     (  art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93):  

a) Ato de criação do licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de socieda-
de empresária ou simples e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; e
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a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercí-
cio.

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade as-
sim o exigir.

8.5.1.1 – Os documentos relacionados no subitem 8.5.1 não precisarão constar do Envelope n.º 2 - “Habilita-
ção”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.5.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93):

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compa-
tível com o produto do certame;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e à Dívida Ativa da União.

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, somente dívida ativa (ICMS);

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situ-
ação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. (Acessar o link www.tst.jus.-
br/certidão);

8.5.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA   (Art. 31 da Lei 8.666.93):  

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. No caso de não in-
dicação da vigência na respectiva certidão, será considerada aquela expedida há até 180 (cento e oitenta) dias
da data da abertura da licitação.

8.5.4 – DECLARAÇÕES:

a) DECLARAÇÃO ANEXO V - Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal, Lei n.º 9.854/99 de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze anos).

b) DECLARAÇÃO ANEXO VIII - Declaração de Concordância com os termos do Edital e não ocorrência
de fatos impeditivos à participação em licitação. 
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8.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição (LC n.º 123, art. 43, caput).

8.6.1 –  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcela-
mento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC
n.º 123, art. 43, § 1º).

8.6.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.6.1, implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimen-
to licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02 ou revogar a licitação  (LC n.º
123, art. 43, § 2º).

8.7 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.7.1 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer pro-
cesso de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de
Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e
colecionados na ordem estabelecida neste Edital.

8.7.2 – Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não
constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 180 (cento e oi-
tenta) dias, a contar de sua expedição.

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

8.7.4 – Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com o
número do CNPJ e endereço respectivo.
8.7.5 – Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma
que não possam ser entendidos.

8.7.6 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos docu-
mentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

8.7.7 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, to-
dos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.7.8 –  Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação,
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no
item 8.
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8.7.9 – A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a inabili-
tação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e empre-
sas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.6.1 e seguintes deste edital.

8.7.10 – O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos ór-
gãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico, devendo
para todos os fins, constar às chaves de autenticação para que se possa verificar a autenticidade dos mesmos.

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

9 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

9.1 – No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de creden-
ciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os docu-
mentos indicados no item 6.

9.2 – Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das interes-
sadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes  PROPOSTA DE PREÇO e  DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO.

9.3 – Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.4 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de
Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro as declara-
ções nos moldes dos Anexo II e VI. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes n.º
1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a
sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

9.5 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus ane-
xos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples
manifestação de vontade de seu representante.

9.6 – As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de menor preço por item.

9.7 – Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências
até então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclas-
sificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória.

9.8 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes
dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço
superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas clas-
sificadas na forma do item 9.6.
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9.8.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, serão chama-
das a dar lances verbais os representantes dos licitantes que apresentarem as melhores propostas, até o máxi-
mo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados.

9.9 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classifica-
ções provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existen-
tes.

9.10 – Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente
ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado pri-
meiro. 

9.11 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades
constantes deste edital.

9.12 – Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propos-
tas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, consignando-a em ata.

9.13 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o autor do lance de MENOR VALOR POR ITEM para
que seja obtido preço melhor. 

9.14 – Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo motiva-
damente a respeito.

9.15 – Caso seja necessário a reserva da cota para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no item 9.13 da presente, serão realizadas duas fases de lances para o mesmo item, uma na qual par-
ticiparão todas as empresas que ofertaram proposta para o item, inclusive as Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte cujas ofertas sejam classificadas, obedecendo-se o disposto nos itens acima, e outra somente
com a participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, quando também serão observadas as
disposições acima para ordenação das propostas.

9.15.1 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que participar da primeira rodada de lances também
poderá participar da segunda;

9.15.2 – Caso na primeira rodada de lances sagre-se vencedora Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
a Prefeitura poderá a ela adjudicar a totalidade dos itens a serem adquiridos, caso haja concordância das de-
mais empresas proponentes que ostentem a mesma situação; 

9.16 – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habili-
tação do licitante classificado em primeiro lugar.

9.17 – Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer disposi-
tivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante INABILITADO.
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9.18.1 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente
entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habili-
tação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e empresas de peque-
no porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.5.6 e seguintes deste edital.

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

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

9.19 – Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em
segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos licitantes classificados,
sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.

9.20 – Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado,
será declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da inten-
ção de interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento.

9.21 – Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o produto
da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame.

9.22 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão
ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifesta-
ção de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior delibera-
ção. Os envelopes dos licitantes classificados, não declarados vencedores do certame, permanecerão sob cus-
tódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário.
9.23 – Da sessão pública deste Pregão, será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros
da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

9.24 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à
análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele esti-
pulado, contado do recebimento da convocação.

10 –   DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  

10.1 – Com antecedência superior a 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pre-
gão.

10.2 – As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal, dirigidas ao subscritor des-
te Edital.
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10.2.1 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data
para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

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

10.4 – Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de
03 (três) dias que começará a correr a partir da declaração do vencedor para a apresentação das razões por
meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

10.5 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública do pregão importará a
decadência do direito de recurso, na adjudicação do produto do certame ao licitante vencedor e o encaminha-
mento do processo à autoridade competente para a homologação.

10.6 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente.

10.7 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o produto do certame ao licitante vencedor e homo-
logará o procedimento licitatório.

10.8 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invali-
dação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.8.1 – As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no
endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 09 às 11 horas e das 13 às 17 horas,
sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 

11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato,
cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.

11.2 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do(s) adjudicatá-
rio(s) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal),
estiverem com os prazos de validade vencidos, a Prefeitura Municipal de Boituva verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os docu-
mentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

11.3 – Quando o adjudicatário, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a si-
tuação regular mencionada acima, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas, pela ordem de classi-
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ficação das propostas, os demais licitantes classificados, com vistas à celebração da contratação, sem prejuí-
zo das penalidades legais àquela primeira.

11.4 – O adjudicatário deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados da data da convocação, compa-
recer para assinar o termo de contrato, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da
Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.

11.4.1 – Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fis-
cal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do
contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que a licitante
for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de
a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edi-
tal;

11.5 – A Administração poderá obrigar o Contratado a fornecer novamente o produto do presente contrato, às
suas expensas, no todo ou em parte, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade do produ-
to contratado.

11.6 – VIGÊNCIA – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

11.7 – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as
consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

11.8 – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e suas alterações),
que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.

11.9 – O equilíbrio de que trata o item anterior será deliberado pela Administração a partir de requerimento
formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos
custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroati-
va.

11.10 – Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado a Prefeitura convocará a(s) licitante(s) vencedo-
ra(s) para proceder o equilíbrio de preço para menor, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação
das penalidades impostas neste edital e contrato.

11.11 – A Administração poderá suprimir ou acrescer o produto do contrato em até 25% (vinte e cinco por
cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, inciso I e §
1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.12 – A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualifica-
ção que lhe forem exigidas na licitação.

11.13 – O Foro do contrato será o da Comarca de Boituva.
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12 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

12.1 – A aquisição do produto previsto para o presente certame será parcelada, conforme as necessidades da
CONTRATANTE, devendo a entrega ser de acordo com as condições constantes no Anexo I deste Edital. 

12.1.1 – Na hipótese dos produtos apresentarem irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e en-
caminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

12.2 – Serão rejeitados no recebimento, os produtos com especificações diferentes das constantes no ANE-
XO I e das características e condições informadas na PROPOSTA DE PREÇOS, devendo a sua substituição
ocorrer na forma e prazos definidos no item abaixo.

12.3 – Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, terá o prazo de 3
(três) dias úteis para substitui-los.

12.4 – O recebimento dos produtos será controlado por servidor designado pela administração, que fará a ve-
rificação da sua conformidade com a proposta apresentada e, ainda, quanto ao cumprimento de conformida-
de com a solicitação de entrega dos mesmos.

12.5 – Constatadas irregularidades no produto contratual, a Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua retificação ou rescin-
dindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação e/ou adequação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) aplicação das penalidades do item 14 do edital.

12.6 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Fede-
ral n.º 8.666/93
12.7 – A Administração rejeitará o produto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal
n.º 8.666/93).

13 – DO PAGAMENTO 
13.1 – Os pagamentos devidos à licitante vencedora serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, após o
recebimento da nota fiscal referente ao fornecimento, acompanhado de requisição da Secretaria responsável,
contendo a descrição dos produtos nas quantidades fornecidas, de acordo com as especificações do edital
desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

13.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

13.3 – Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de
Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.501, de 10 de dezembro de 1997,
Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o
art. 15 da Lei n.º 9.501/1997, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na
forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro
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de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Boituva
efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma.

13.4 – Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos produtos.

13.5 – O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou che-
que nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Boituva.

13.6 – A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua ne-
gociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

13.7 – A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida
sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agên -
cia.

13.8 – A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a entrega do produto e liberará a Nota Fiscal para paga-
mento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

13.9 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de
novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.

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

14 – DAS SANÇÕES
14.1 – Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da
proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o
procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado.
14.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equiva-
lente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação as-
sumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de ini-
doneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02. 

14.3 – Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas,
que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Boituva.

14.4 – À Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e
87 da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo
para o fornecimento;
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Boi-
tuva por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a pe-
nalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

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

14.6 – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do subitem 14.4, poderá ser aplicada de forma iso-
lada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha
em face da Contratante.

14.7 – O atraso injustificado no início da entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação
não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 01 (um) a 03 (três) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 03 (três) dias, até o máximo de 05 (cinco) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento)
ao dia.

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

14.9 – Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para
licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º
da Lei Federal n.º 10.520/02.
14.10 – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

14.11 – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da
data da intimação do interessado. 

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

14.13 – Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.6.1 deste edital, a Administração poderá, ga-
rantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de
contratação do produto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a
Municipalidade  e/ou  declaração  de  inidoneidade,  conforme  previsto  pelo  artigo  7º  da  Lei  Federal  n.º
10.520/02 (LC n.º 123, art. 43, § 2º).

15 – DAS INFORMAÇÕES

15.1 – As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 10h00 às 12h00 e 13h30-

Pregão Presencial PP 57/2020 – Aquisição de  Insumos para Zoonoses.



PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br       e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PABX (015) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

min às 16h00, até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a abertura do certame. As respostas serão
encaminhadas via e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão par-
te integrante do processo administrativo.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 – Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, gratuita-
mente na Prefeitura Municipal de Boituva, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data
de abertura da Licitação ou através do site: http://www.boituva.sp.gov.br

16.2 – Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condi -
ções estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo
da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.

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

16.4 – A Prefeitura do Município de Boituva, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em par-
te a presente licitação.
 

Boituva, 29 de Julho de 2020.

Elcio Ferreira Sena

Secretária Municipal de Saúde
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO: Aquisição de Insumos para Zoonoses.

Item Quantidade Unid. Descrição Vl. Unitário Vl. Total
1 20,0000 FRS ENROFLOXACINO  10%  -  FRASCO  50ML

INJETAVEL - Enrofloxacino 10% -  frasco, 50
ml, injetável

R$18,31 R$366,20

2 300,0000 UN ENROFLOXACINA 50 MG - COMPRIMIDO
- Enrofloxacino 50mg – comprimido

R$2,44 R$732,00

3 300,0000 UN ENROFLOXACINA 150MG - COMPRIMIDO
- Enrofloxacino 150mg – comprimido

R$3,69 R$1.107,00

4 30,0000 FRS DEXAMETASONA 2 MG/ML INJETAVEL 10
ML  -  DEXAMETASONA  2  MG/ML  -
FRASCO, INJETAVEL , 10ML

R$12,83 R$384,90

5 15,0000 FRS VITAMINA  K  0,217  VEICULO  QSP
100.00ML INJETAVEL - VITAMINA K 0,217
VEICULO  QSP  100.00ML  INJETAVEL  -
frasco 10 ml

R$15,30 R$229,50

6 50,0000 AMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML,
INJETÁVEL  -  CLORIDRATO  DE
TRAMADOL ( 50MG/ML ), INJETAVEL

R$2,14 R$107,00

7 5,0000 FRS VITAMINA B12 - INJETAVEL - VITAMINA
B12 - FRASCO 20 ML, INJETAVEL

R$22,89 R$114,45

8 5,0000 FRS MEDICAMENTOS  MELOXICAN  2%
INJETAVEL  -  Meloxican  2%  -  frasco,
injetável,  50 ml  

R$73,02 R$365,10

9 10,0000 FRS ACETIL DL METIONINA 5,00G - Acetil DL
metionina  5,00  g,  Cloreto  de  Colina  2,00  g,
Cloridrato  de  Tianina  1,00  g,  Cloridrato  de
Piridoxina  0,04  g,  Nicotinamida  0,50  g,
Pantotenato  de cálcio 0,20 g, Glicose 20,00 g,
veiculo qsp 100 ml - frasco, 100 ml, injetável

R$27,62 R$276,20

10 4,0000 POT CLOREXIDINA - 500 GRAMAS, POMADA -
Clorexidina - pote (500 gramas) - pomada

R$99,40 R$397,60

11 50,0000 FRS DELTAMETRINA BASE 50G - Deltametrina
base 50 g - frasco, 20 ml

R$9,95 R$497,50

12 3,0000 FRS DICLORFENTION 3.0G - Diclorfention 3.0g,
veículo qsp 100ml, mata bicheira líquida - lata,
500 ml 

R$5,57 R$16,71

13 7,0000 FRS DIPIRONA  SÓDICA  500  MG/ML  -
INJETÁVEL -  Dipirona  sódica  500  mg/ml–
frasco, 50 ml, injetável

R$10,39 R$72,73
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14 10,0000 FRS ENROFLOXACINO  5%,  INJETÁVEL  -
Enrofloxacino 5% - frasco 20 ml, injetável

R$26,10 R$261,00

15 60,0000 CX FEBANTEL  150,0G  -  Febantel  150,0  mg  -
Pirantel144,0  mg  –  Praziquantel  50,0  mg  –
Ivermectina 0,06 mg -  Excipiente  q.s.p 900,0
mg (vermífugo para cachorro de até 10 quilos),
caixa com quatro comprimidos

R$47,67 R$2.860,20

16 3,0000 FRS GLUCONATO  DE  CÁLCIO  20,0G  -
Gluconato de Cálcio 20,0 g, cloreto magnésio
6.0 , butafosfana 040 g, veiculo qsp 100,00 ml -
frasco, 200 ml, injetável

R$26,50 R$79,50

17 6,0000 CX INSETICIDA  CARBAMATO  -  Inseticida,
carbamato contra pulgas, piolhos e carrapatos -
caixa(1 kg)

R$45,63 R$273,78

18 5,0000 FRS IVERMECTINA  1%,  INJETÁVEL  -
Ivermectina 1% injetável - frasco, 50 ml

R$12,61 R$63,05

19 400,0000 COM MELOXICAN  2MG  -  Meloxican  2  mg  -
comprimido

R$2,70 R$1.080,00

20 2,0000 FRS OXITETRACICLINA  LA  INJETÁVEL  -
Oxitetraciclina LA injetável - frasco, 50 ml

R$18,97 R$37,94

21 30,0000 FRS PAMOATO  DE  PIRANTEL  1,44G  -
FEBANTEL 1,50G - Pamoato de pirantel 1,44
g  –  Febantel,  1,50  g  -  Excipiente  q.s.p.
100,00ml.  (vermífugo  para  filhote  cachorro),
frasco com 20 ml

R$30,97 R$929,10

22 30,0000 FRS PIRETROIDE - Piretroide - frasco, 30 ml R$12,17 R$365,10
23 8,0000 FRS SULFADIAZINA PRATA 0,1GR - Sulfadiazina

prata 0,1 g, Alumínio 5,0 g, Cipermetrina,  0,4
g, DDVP 1,6 g, Excipiente qsp 100,0 g - spray
frasco aerosol, 500 ml

R$23,66 R$189,28

24 200,0000 UN CLORIDRATO DE DOXICICLINA100 MG -
COMPRIMIDO  -  CLORIDRATO  DE
DOXICICLINA100 MG - COMPRIMIDO

R$3,58 R$716,00

25 200,0000 UN CLORIDRATO DE DOXICICLINA 200 MG  -
CLORIDRATO DE DOXICICLINA 200 MG 

R$2,59 R$518,00

26 300,0000 COM MELOXICAN 0,5 MG - meloxican 0,5 mg -
comprimido

R$3,05 R$915,00

27 100,0000 FRS DOSES  DE  VACINAS  POLIVALENTE
QUÁDRUPLA FELINA.  -  doses  de  vacinas
polivalente  quádrupla  felina:  panleucopenia,
rinotraqueíte, calicivirose, clamidiose.

R$35,54 R$3.554,00

28 2,0000 FRS IODETO  DE  MEBEZÔNIO;
EMBUTRAMIDA;  CLORIDRATO  DE
TETRACAÍNA(T61)  -  IODETO  DE
MEBEZÔNIO;  EMBUTRAMIDA;

R$1.021,74 R$2.043,48
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CLORIDRATO DE TETRACAÍNA(T61)
29 40,0000 COM PAMOATO DE PIRANTEL (EQUIVALENTE

A 80 MG DE PIRANTEL BASE) - PAMOATO
DE  PIRANTEL (EQUIVALENTE  A 80  MG
DE  PIRANTEL  BASE)  232,0  MG  -
PRAZIQUANTEL 20,0  MG  -  EXCIPIENTE
Q.S.P  600,0  MG  (  VERMÍFUGO  PARA
GATOS),.

R$4,87 R$194,80

30 2,0000 FRS AMITRAZ 12,5G  - Amitraz 12,5g, qsp 100ml-
frasco, 1 litro

R$89,97 R$179,94

31 10,0000 CX CARBARYL  2G,  CIPERMETRINA  1G  -
Carbaryl  2g,  cipermetrina  1g,  qsp  (pó
antipulgas e carrapatos) – caixa com 100g

R$12,77 R$127,70

32 100,0000 EMB CAMPO  CIRÚRGICO  SIMPLES  ESTÉRIL
60CM/ 60CM - Campo cirúrgico simples estéril
60cm/60cm sem fenestra

R$6,32 R$632,00

33 250,0000 SAC BRODICACOUM:  0,005%  P/P,  BENZOATO
DENATONIUM  1%  P/P  -
Brodicacoum:0,005%  p/p,  Benzoato
denatonium  1%  p/p,  atrativos  e  corante
(raticida)

R$1,78 R$445,00

34 120,0000 UN MILBEMICINA  OXIMA/LUFENURON
11,5/230  MG  -
MILBEMICINAOXIMA/LUFENURON
11,5/230 MG

R$28,40 R$3.408,00

35 90,0000 UN SAROLANER 40MG - SAROLANER 40 MG R$76,46 R$6.881,40
36 20,0000 UN KIT PARA DETECÇÃO DOS ANTICORPOS

(IGG) ANYI LEISHMANIA INFARTUM - Kit
para  detecção  dos  anticorpos(lgG)  anti
Leishmania  infantum  Método
Imunocromatográfico

R$80,79 R$1.615,80

37 40,0000 UN KIT PARA DETECÇÃO DOS ANTICORPOS
ANTI EHRLICHIA CANIS - Kit para detecção
dos  anticorpos  anti  Ehrlichia  canis  Método
Imunocromatográfico

R$48,47 R$1.938,80

38 20,0000 UN KIT PARA DETECÇÃO DOS ANTICORPOS
(IGG)  ANTI  O  VÍRUS  DA  CINOMOSE
CANINA  -  kit  para  detecção  dos
anticorpos(igG) anti o vírus da cinomose canina
Método Imunocromatológico

R$41,43 R$828,60

39 30,0000 CX LUVA  DE  PROCEDIMENTO  LATEX
TAMANHO  M  -  CX  DE  100  UN  -  luva
procedimento  “m”  -  em  latex  com  boa
sensibilidade tatil;  com  textura uniforme, sem
falhas formato anatomico;  com talco; tamanho
MEDIO;  punho acabado de 04 a 05cm;  nao

R$42,03 R$1.260,90
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estéril;  embalado  em  material  que garanta a
integridade do produto; o EPI devera apresentar
em caracteres  indeleveis  e  bem visiveis,nome
comercial  do  fabricante,lote  de  fabricacao,
número  do  CA;  o  produto  devera  apresentar
laudo  que  comprove  cumprimento  da  NBR
13392

40 50,0000 AMP COMPLEXO  B  AMPOLA  -  Complexo  B  -
ampola, 2ml, injetável

R$3,47 R$173,50

41 5,0000 GL AGUA DESTILADA - GALAO 05 LITROS. -
Água destilada para autoclave galão de 5 litros
contendo registro pela Anvisa/MS, numero de
lote e data de validade

R$14,00 R$70,00

42 300,0000 FRS VACINA  MULTIPLA  C/  VIRUS
RECOMBINANTE  P/  CINOMOSE  -  Vacina
múltipla  com  vírus  recombinante  para
cinomose - dose

R$16,52 R$4.956,00

43 75,0000 FRS CLORETO  DE  POTASSIO  19,1%  10  ML -
Cloreto de Potássio 19,1% Frasco 10ml

R$0,54 R$40,50

44 20,0000 FRS ISOFLURANO  100ML  -  ISOFLURANO
100ML

R$142,30 R$2.846,00

45 30,0000 FRS XILAZINA INJETAVEL 10ML -  XILAZINA
INJETÁVEL 10 ML

R$28,23 R$846,90

46 30,0000 FRS KETAMINA  INJETAVEL  10ML  -
KETAMINA INJETÁVEL 10 ML

R$26,05 R$781,50

47 20,0000 CX FIO CIRURGICO AGULHADO , NYLON 2-
0, MONOFILAMENTO PRETO - Fio cirúrgico
agulhado,  nylon,  2-0,monofilamento  preto,
caixa com 24 unidades

R$52,65 R$1.053,00

48 20,0000 CX FIO  CIRURGICO  AGULHADO,  NYLON,
N°0   MONOFILAMENTO  PRETO  -  Fio
cirúrgico  agulhado,  nylon,  0,  monofilamento
preto,  caixa  com  24  unidades
(ENFERMAGEM)

R$52,65 R$1.053,00

49 450,0000 UN LUVA CIRURGICA 7,5 - Luva cirúrgica 7,5 R$3,33 R$1.498,50
VALOR TOTAL : R$49.384,16(QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO

REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

ANEXO II
Modelo de Proposta de Preço

(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ZOONOSES.

Ref.- Edital de Pregão Presencial n° 57/2020

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________________

CNPJ Nº _______________________________ I.E.: ______________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________

PARA  FINS  DE  PARTICIPAÇÃO  NO  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  37/2020,  ATRAVÉS  DE  SEU

REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO IDENTIFICADO, sob as penas da lei, em especial o art.  299 do

Código Penal Brasileiro, 

DECLARA:
1.  Que a  proposta  anexa foi  elaborada  de maneira  independente  [pelo  Licitante],  e  que  o  conteúdo da
proposta  anexa não foi,  no  todo ou em parte,  direta  ou  indiretamente,  informado  a,  discutido  com ou
recebido de qualquer  outro participante  potencial  ou de  fato da  PP 57/2020  por qualquer  meio ou por
qualquer pessoa; 
2. Que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da PP 57/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
3.  Que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer  outro
participante potencial ou de fato da PP 57/2020 quanto a participar ou não da referida licitação; 
4. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da  PP 57/2020 antes da adjudicação do
produto da referida licitação;

5. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA DE BOITUVA antes da abertura oficial
das propostas; e 
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante detém plenos
poderes e informações para firmá-la.  

7. O prazo de Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope nº 01 -”
Proposta”;
8. Que os pagamentos serão efetuados pela Divisão de tesouraria mediante  apresentação de Nota Fiscal
Eletrônica ( Portaria CAT 162 de 29/12/2008 do estado de São Paulo; art. 7° III , “a” Portaria CAT
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162/08, com Redação dada pelas Portarias CAT 179/09 de 01/09/2009 e 184/10 de 30/11/2010) referente
aos  produtos  devidamente  entregues,  em  30 (trinta)  dias  corrido,  da  entrega  da  Nota-Fiscal/Fatura,
devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do número da conta corrente e número e endereço da
agência bancária, para fins de depósito para pagamento;
9.  Que no VALOR DA PROPOSTA, estão  incluídos:  os  tributos,  fretes,  alimentação,  estadia,  encargos
sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes de custo dos bens
necessários à perfeita satisfação do produto desta licitação;
10. Que conhece integralmente os termos do Edital do  Pregão nº 57/2020  e seus anexos, aos quais nos
sujeitamos;
12. Que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital e nas normas técnicas e
legislação em vigor.

PROPOSTA FINANCEIRA

______________ (localidade), _____ de ___________ de 2020.

______________________________
Assinatura do Representante legal

Nome do Representante legal:
RG:     CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Eu  .......................................................................  (nome  completo),  RG  nº  ........................................,

representante  legal  da  ......................................................................................  (denominação  da  pessoa

jurídica), CNPJ nº............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as

exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  PREGÃO

PRESENCIAL Nº 57/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Boituva/SP, inexistindo qualquer fato

impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA:  apresenta  restrição  na  documentação  de  regularidade  fiscal,  porém,  por  se  tratar  de
microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação
no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções
estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

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

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2020

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

...............................................................................................................................................  inscrita  no  CNPJ
ou  CPF  sob  o  nº  ...................................................  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)
Sr(a).............................................................................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade
nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

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

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

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2020

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº  ..............................)  ou  (pessoa  física,  inscrita  no  CPF sob  o  nº  ..............................),  com sede  na
Rua  ............................................................,  nº  .............,  bairro  ....................................,  na  cidade
de  .............................,  Estado  de  ...........................................,  (neste  ato  representado)  pelo(a)
(sócio/diretor/procurador),  Sr.(a)  ...........................................................,  ........................
(nacionalidade),  ..............................  (estado  civil),  ............................  (profissão),  portador(a)  do  RG
nº  ............................  e  do  CPF  nº  .............................,  residente  e  domiciliado  na
Rua  ...........................................................,  nº  ..........,  na  cidade  de  ...............................,  Estado
de ..................................., 

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado
civil),  ......................  (profissão),  portador(a)  do  RG nº  ......................  e  do  CPF nº  ................................,
residente  e  domiciliado  na  Rua  .................................,  nº  .......,  bairro  ............................,  na  cidade
de ............................., Estado de ..........................;

PODERES:  ao(s)  qual(ais)  confere  amplos  poderes  para  representá-lo(a)  no  procedimento  licitatório,
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2020, da Prefeitura Municipal de
Boituva, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e
declarações,  visar  documentos,  receber  notificações,  interpor  recurso,  manifestar-se quanto à desistência
deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

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

Outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

TERMO Nº ___ / 2020

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE BOITUVA E ...........................

A Prefeitura Municipal de Boituva, com sede na Av..............................., nº ..........., inscrita no CNPJ sob o
nº ......................................, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria
Municipal  de  Saúde,  Sr.  ..............,  portador  do  RG  nº  .............,  inscrito  no  CPF  nº  .................,  e  a
empresa ......................................, com sede na Rua ..............................., nº ..........., na cidade de .................,
Estado de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ................., doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por ...............................................,  portador do RG nº .................,  inscrito no CPF
nº  ............................,  firmam  o  presente  Contrato,  concernente  à  licitação  PREGÃO  PRESENCIAL
Nº57/2020. 

Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os
princípios  e  normas  da  legislação  aplicável  à  espécie,  especialmente  a  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas
alterações  posteriores,  doravante  denominada  Lei,  que  as  partes  declaram  conhecer,  subordinando-se,
incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.  

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) - A Contratada se obriga a fornecimento de AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA ZOONOSES.

CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO) -  A
Contratada se compromete  a  efetuar  as  entregas  dos  produtos  ora contratados,  conforme o disposto no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Presencial em epígrafe.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega do produto será, conforme as necessidades da CONTRATANTE,
sendo que o prazo de prestação conforme secretaria requisitante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de os serviços apresentar irregularidade não sanada, será reduzido
a  termo  o  fato  e  encaminhado  à  autoridade  competente  para  procedimentos  inerentes  à  aplicação  das
penalidades.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  - Os  materiais  serão  conferidos  e,  se  achados  irregulares,  reclamados  à
Contratada, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para substituir os rejeitados.

PARÁGRAFO QUARTO – A entrega deverá ser efetuada conforme solicitação da secretaria requisitante.

PARÁGRAFO QUINTO - A execução do Contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art.
67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO SEXTO - A Administração rejeitará o serviço executado em desacordo com o Contrato (art.
76 da lei Federal nº 8.666/93).

CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) - O valor global deste contrato é de R$ ........ (....), considerando
os valores unitários transcritos abaixo, conforme classificação final da Contratada constante na ata da sessão
do pregão presencial, devidamente juntada nos autos do referido processo.

ITEM UN. QTDE DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

VALOR TOTAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços praticados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/93, que deverá ser comprovado pelo Contratado e deferido pela Contratante.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  O  equilíbrio  de  que  trata  o  parágrafo  anterior  será  deliberado  pela
Administração  a  partir  de  requerimento  formal  do  interessado,  o  qual  deverá  vir  acompanhado  de
documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização
do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado a Contratante convocará
a Contratada para proceder ao equilíbrio de preço para menor, sob pena de desclassificação da proposta e
aplicação das penalidades impostas no edital e neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) -  A despesa  do  contrato  neste  exercício  correrá  à  conta  dos
seguintes Códigos de Despesa, do orçamento da Prefeitura do Município de Boituva/SP:

Ficha: 482
Órgão: 02 – Prefeitura de Boituva
Unid. Orçamentaria.: 07 – Secr. Municipal De Saúde
Unid. Executora: 08 –  Vigilância Sanitária
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 304 – Vigilância Sanitária
Programa: 0006 – Saúde 
Projeto/Atividade: 2045 – Vigilância Sanitária 
Categoria/ Elemento: 3.3.90.30 –  Material de Consumo
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) -  A Contratante pagará à Contratada em até 30  (TRINTA)
dias  CORRIDOS  da  apresentação  e  recebimento  da  nota  fiscal/fatura  pelo  Departamento  de
Tesouraria, após o recebimento e conferência do produto licitado pelos setores requerentes, acompanhado
de requisição da Secretaria responsável, contendo os produtos fornecidos, com as respectivas quantidades,
de acordo com  as especificações do produto desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II
da Lei nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O pagamento fica condicionado à apresentação da respectiva Nota Fiscal,
através de quitação de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente ou cheque nominal a seu favor,
à vista de fatura que deverá ser apresentada pela Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese  e  em tempo algum poderá  ser  invocada qualquer
dúvida quanto aos preços propostos.

PARÁGRAFO  TERCEIRO -  Nenhum pagamento  será  efetuado  à  Contratada,  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de
Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.501, de 10 de dezembro de 1997,
Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o
art. 15 da Lei n.º 9.501/1997, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na
forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro
de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Boituva
efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma.

PARÁGRAFO QUINTO -  Correrão por conta da Contratada todas  as despesas de seguros,  transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da realização dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela
Contratada ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Boituva.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratante  pagará a(s)  Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à  Contratada,
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

PARÁGRAFO  OITAVO  - A  empresa  Contratada  deverá  fazer  constar  na  Nota  Fiscal/Fatura
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do
Banco e a respectiva Agência.

PARÁGRAFO NONO - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do produto e liberará
a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da
despesa,  a  mesma  será  devolvida  e  o  pagamento  ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Contratante.

CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA) - O prazo de vigência do presente Contrato será de
até 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal
8.6666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da Contratada: 
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a) Entregar os produtos de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admitindo-se somente serviços
de qualidade e com prazos de validade em vigor; 
b) Obedecer aos prazos de realização dos serviços estipulados e cumprir todas as exigências do edital e
Contrato; 
c) Manter, durante a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação;
d) Arcar com todos os custos de reposição nos casos em que os serviços não atenderem as condições do
Edital;
e)  Pagar  todos  os  tributos  que  incidam ou  venham incidir,  direta  ou  indiretamente,  sobre  os  serviços
realizados;
f)  Comunicar  à  Prefeitura,  imediatamente,  qualquer  ocorrência  ou anormalidade que venha interferir  na
realização dos serviços produtos objetivados na presente licitação;
g) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante:

a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta realização dos serviços;
b)  Comunicar  à  Contratada,  com antecedência  mínima  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  das  necessidades
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do produto deste instrumento;
c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do produto desta licitação;
d) Aplicar à Contratadas penalidades, quando for o caso;
e) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
produto;
f) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 
g) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
h) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou
no caso de aplicação de sanção.

CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) -  A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou
condições do presente contrato ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem
como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
deste Contrato, a Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor
do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto
perdurarem os  motivos  determinantes  da punição ou até  que seja  promovida  sua reabilitação perante  a
própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.

Pregão Presencial PP 57/2020 – Aquisição de  Insumos para Zoonoses.



PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br       e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PABX (015) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

PARÁGRAFO SEGUNDO - O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no §
1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da
obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo
IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO QUARTO - A penalidade  de  multa,  estabelecida  na  alínea  “b”  do  parágrafo  primeiro,
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada
de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação do interessado. 

PARÁGRAFO OITAVO - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3 (três) dias
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) –  O presente  Contrato  poderá  ser  rescindido  nas  hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das
sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Os casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente Contrato
não poderá ser  produto de cessão,  subcontratação ou transferência,  no todo ou em parte,  sem a devida
autorização da Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS  RESPONSABILIDADES) -  A Contratada  assume  como
exclusivamente  seus,  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  da  boa  e  perfeita  execução  das  obrigações
contratadas.  Responsabiliza-se,  também,  pela  idoneidade  e  pelo  comportamento  de  seus  empregados,
prepostos  ou  subordinados,  e,  ainda,  por  quaisquer  prejuízos  que  sejam causados  ao  Contratante  ou  a
terceiros na execução deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações
vinculadas à legislação tributária,  trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes da execução do
presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer
dano  causado  a  terceiros  em  decorrência  de  ato  da  Contratada,  de  seus  empregados,  prepostos  ou
subordinado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada manterá, durante toda a execução do Contrato, as condições de
habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) -  Constituirá encargo exclusivo
da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste
Contrato e da execução de seu produto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) - Até o quinto dia útil do mês
seguinte ao da assinatura do presente Contrato,  a Contratante providenciará sua publicação resumida na
Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como condição indispensável para
sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA ANÁLISE) - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi
devidamente examinada e aprovada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Boituva.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA  (DISPOSIÇÕES  GERAIS) - A  Contratada  assume  integral
responsabilidade pelo fornecimento dos produtos decorrente do presente Contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas
deste Contrato e do regime de direito público a que está submetida, na forma da legislação de regência.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Ficam vinculados a este Contrato e passam a fazer parte integrante dele, o
Edital que originou a presente licitação e a proposta da Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei nº
8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DO FORO) -  O Foro do presente  Contrato  será o da Comarca de
Boituva/SP, excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 4 (quatro) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
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Boituva, ....... de ............ de 2020

XXXXXXXXXXX
SECRETARIO
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PREGÃO PRESENCIAL N.°57/2020

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa  ________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº  _______________________  é
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Boituva.

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

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

Pregão Presencial PP 57/2020 – Aquisição de  Insumos para Zoonoses.



PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br       e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PABX (015) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº

57/2020

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

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

Identidade  RG  nº  ...................................................  e  do  CPF  nº  ...................................,  DECLARA que

examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta

financeira voltada ao atendimento do produto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda

que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera,

não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

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

................................................
(representante legal)
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ANEXO IX - (MODELO)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO

TRABALHO

Licitação: Pregão Presencial N. º 57/2020

Objeto: Aquisição de Insumos para Zoonoses.

Eu __________________________________________________ (nome completo), representante legal da
empresa ____________________________________________ (razão social), interessada em participar da
licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE Boituva/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que
a ___________________________________________ (nome da pessoa jurídica) cumpre todas as normas
relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art. 117, parágrafo único da
Constituição do Estado de São Paulo. 

 
XXXXXX, XX de XXXXXX de 2020.

______________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome:
RG:
CPF:
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ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS
CONTRATOS

CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS (50GR) PARA CASA ABRIGO, SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA E TRÂNSITO
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despa-
chos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, re-
lativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislati-
vo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Comple-
mentar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 
conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunica-
da pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defe-
sa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA:____________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ 
RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ 
RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ 
RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________ 

Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL – ANEXO XI

Pregão Presencial nº 57/2020
Encerramento: 12 de Agosto de 2020 – às 09h00min  .  

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ZOONOSES.

Senhor Licitante:

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Boituva/SP e essa empresa, solicito de Vossa
Senhoria  preencher  o  presente  PROTOCOLO  DE  RETIRADA  DE  EDITAL  e  remeter  à  Comissão
Permanente de Licitação por meio do e-mail:licitação@boituva.sp.gov.br

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

Razão Social:__________________________________________________________

C.N.P.J. nº ___________________________ I.E. nº ___________________________

Endereço:_____________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Cidade: ___________________________________ Estado: ____________________

Telefone: _________________________ Fax:________________________________

Pessoa para contato:____________________________________________________

RETIRAMOS,  através  do  acesso  à  página  www.boituva.sp.gov.br,  nesta  data,  cópia  do  instrumento
convocatório do Pregão Presencial n. º57/2020.

Local: _____________, ______ de _______________ de 2020.

________________
Assinatura/Carimbo empresa
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