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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2020 

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2020 
DATA DA REALIZAÇÃO: 07/122020 

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h 00min 
www.comprasnet.gov.br  

 
O Município de Santo Antônio do Pinhal, inscrito no CNPJ sob o nº 45.701.455/0001-72, através da Secretaria de 
Administração, sediada a Av. Ministro Nelson Hungria nº 52 – Centro, Santo Antônio do Pinhal, estado de São Paulo, por 
intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR torna pública, 
objetivando a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (VEÍCULO), REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 890465/2019 
CELEBRADO COM O MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO) GOVERNO 
FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus 
anexos, da Lei n.º 10.520/02, de 17/07/2002, Lei 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/02/2006, alterada 
pela Lei Complementar Federal 147, de 14/08/2014, Decreto Federal nº 5.450/2005 e legislação complementar aplicável 
e, no que couber, na Lei Federal 8.666 de 21 junho de 1993. 
 

 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 
segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzida pela Pregoeira Sra. Jessica Marilia 
Alvarenga da Silva, nomeada através da Portaria nº 5.653/2020 de 10 de setembro de 2020, o qual será responsável 
pelo processamento e julgamento da licitação, o que haverá de se dar através do sistema de Pregão Eletrônico w     
ww.comprasnet.gov.br. 
 

 Em conformidade com o disposto no art. 17, § 5º,  do Decreto nº 5.450,  de 31.05.2005, para todas as 
referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário oficial de Brasília/DF. 
  

 Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as  datas e os horários  limites  previstos para o 
recebimento e a abertura das propostas, atentando, também, para o início da disputa. 
 
1. DO  ENCAMINHAMENTO  DA PROPOSTA,  DA  IMPUGNAÇÃO  E  DA SESSÃO  PÚBLICA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO 

 
É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, 
ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º). 
 
 

R ecebimento das propostas: do dia 25/11/2020, às 08h 00min ao dia 04/12/2020, às 17h 00min 

L imite para impugnação ao edital: até o dia 02/12/2020 às 17h 00min. 

A bertura das propostas/Sessão Pública : dia 07/12/2020, às 09h 00min. 

UASG: 987065 – MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP 

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

mailto:licitacao@pmsap.sp.gov.br
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2. DO OBJETO 
 

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO a procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (VEÍCULO), 
REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 890465/2019 CELEBRADO COM O MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO) GOVERNO FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.comprasnet.gov.br e w ww.santoantoniodopinhal.sp.gov.br 
 

2.3 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações 
pelos telefones nº (012) 3666-1122 e (012) 3666-1918, ou ainda, pelo e-mail licitacao@pmsap.sp.gov.br  

 
2.4 Devem ser informados, obrigatoriamente, na proposta, a MARCA e o MODELO cotado, conforme a ficha 

técnica descritiva do produto – Anexo I – Termo de Referencia. A não especificação ou informações 
contendo as especificações e marcas, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência 
de informação suficiente para classificação da proposta. 

 

2.5 EM RAZÃO  DOS DESCRITIVOS DO SISTEMA COMPRASNET (TAMBÉM REPRODUZIDOS NO  
DOCUMENTO  “RELAÇÃO  DE ITENS”) NÃO POSSUÍREM O MESMO NÍVEL DE DETALHAMENTO 
DO OBJETO DO CERTAME, AS PROPOSTAS DEVERÃO ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DISPOSTAS NOS DESCRITIVOS CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE R 
EFERÊNCIA. 

 
 

3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 
 
3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, observada às especificações 
técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 
 
3.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 

 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em 
relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 
02 (dois) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame. 
 

 
4.1.1 As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao (a) pregoeiro(a) e 

protocolizados via Protocolo On-line no site da Prefeitura do Municipio de Santo Antônio do Pinhal 

mailto:licitacao@pmsap.sp.gov.br
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https://santoantoniodopinhal.1doc.com.br/atendimento, ou ainda, presencialmente na sede do CAC 
(Centro de Atendimento ao Ciddadão) sito a Av. Ministro Nelson Hungria, nº 34 – Centro, Santo 

Antônio do Pinhal – SP, nos horários das 08h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 16h 30min.  
 

4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 
4.1.3 O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame 

  
4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das 
propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO. 

 
4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa 
física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do 
respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, 
representa e possui poderes de representação da impugnante. 
 
4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 
através do e- mail: licitacao@pmsap.sp.gov.br em até 03 (três) dias úteis antes da data de realização  do pregão. 
 

4.3.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
 

4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 Poderão participar deste pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 

 
5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, 
deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações que seguem no 
link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o terceiro dia útil a data do recebimento das 
propostas. 
 
5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 
COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

 

mailto:licitacao@pmsap.sp.gov.br
https://santoantoniodopinhal.1doc.com.br/atendimento
mailto:licitacao@pmsap.sp.gov.br
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5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

 
5.2 Será vedada a participação de empresas: 
 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 
c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou 

ainda, 
 

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação. 
 
5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio do 
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando apta 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 

 
5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 

 
5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

 
5.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

 
5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

 
 

5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 

 
6. DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 
6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
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www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

 
6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 

 
6.4 O licitante 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. 

 
6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 
1.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
1.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
1.4 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. 
 
1.5 Incumbirá ao licitante 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 de sua desconexão. 
1.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
1.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
1.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
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8.1 No dia 07 de dezembro de 2020 às 09h 00min, horário de Brasilia-DF, a sessão pública na 
internet será aberta por comando do Pregoeiro, com divulgação das prospostas eletrônicas recebidas 

e início da etapa de lances.   
8.2 O Pregoeiro 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. 

 
8.2.1Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 
8.2.3A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item. 
  

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e regras 
estabelecidas no Edital. 

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). 
8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)  

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.10 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. 

8.11 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. 

8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 

8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 

8.14 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. 

8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da 
Economia. 
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8.16 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
8.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

• no pais; 
• por empresas brasileiras; 
• por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
• 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. 

8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 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. 

8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
8.25 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 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. 

8.24 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 
e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. 
 
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 
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9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 
 
9.4 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. 
 
9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta 
 

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 
9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no “chat”  a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
 
9.8 Encerrada a  análise  quanto à  aceitação da  proposta,  o pregoeiro  verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

 
10. DA HABILITAÇÃO 

 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

10.1.1 SICAF. 
10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes- a pf.apps.tcu.gov.br) 

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
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participação. 
 

10.4 No  caso de  inabilitação,  haverá  nova verificação,    pelo sistema,  da eventual  ocorrência  do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,  de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

 
10.5 Para a habilitação dos licitantes detentores da melhor oferta, será requisitada a documentação relativa: 
 

10.5.1 à habilitação jurídica. 
10.5.2 à qualificação econômico-financeira  
10.5.3 à regularidade fiscal e trabalhista 

 
10.6 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item, para 
que este anexe em ARQUIVO ÚNICO (COMPACTADO ex: zip e pdf) no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA 
DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso de a 
ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar os documentos utilizando o link “ANEXAR” disponível 
apenas para o licitante/vencedor. 
 
10.7 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, n o p razo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação 
 
10.8 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 0 2 (DUAS) HORAS de 
efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 11:30 e das 13h30min às 17h00min, contados da 
convocação. 
 
10.9 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail: 
licitacao@pmsap.sp.gov.br após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com a 
pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O pregoeiro não se responsabilizará por emails 
que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do 
Município de Santo Antonio doo Pinhal quanto do emissor. 

 
10.10 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, 
não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço e documentos 
de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. 

10.10.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do prazo 
estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 
10.11 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 
10.12 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços atualizada ou 
não atender às exigências habilitatórias, ao Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, 
assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
10.13 Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da Imprensa 
Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à nova consulta a ser feita 
pela Equipe de Apoio deste Pregão. 
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10.14 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição 
cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

10.14.1 Mesmo com a apresentação de cadastro no SICAF, solicitamos que sejam enviadas todas as 
certidões de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 
10.14.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF), o licitante 
convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que comprove o 
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui 
o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
10.14.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e 
trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF; 

10.15 Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação: 
10.15.1 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

10.15.1.1 No caso de empresário individual: i nscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.15.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: a to constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede. 
10.15.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: C ertificado da 
Condição de MMicroempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM 
nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.16 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 

 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, 
em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo 
não constar do documento. 

 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 

 Prova de inscrição no C adastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 Prova de inscrição no C adastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de 
Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Ministério da Fazenda 

 Prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos 
relacionados com o objeto licitado 

 Prova de regularidade para com a F azenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto 
licitado; 

 Certificado de Regularidade de Situação para com o F undo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 

 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) 
nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado 

mailto:licitacao@pmsap.sp.gov.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 
 

Avenida Ministro Nelson Hungria, nº 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 
Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mail licitacao@pmsap.sp.gov.br 

 

vencedor do certame, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 Deverá apresentar ainda as D ECLARAÇÃO UNIFICADA: 

 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 

 Declaração de Assistência Técnica apresentar (ANEXO V) 

 Declaração de Garantia/Fornecimento. (ANEXO VI) 

 Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar, a fim de COMPROVAR 
O ENQUADRAMENTO 

 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar juntamente com a 
documentação de habilitação, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(ANEXO IV) 
 

  Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta 
Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 60(sessenta) dias, contados a partir da data 
prevista para recebimento das propostas e da habilitação. 

 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio 
quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do licitante. 

 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
11. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
11.1 A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as especificações 
detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada 
no sistema do Compras Governamentais, juntamente com a documentação de habilitação constante do item 13 
deste Edital, no prazo máximo de 03 (três) horas, contados a partir da convocação pelo Pregoeiro. 
11.2 A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente 
assinada, se for o caso, com firma reconhecida, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular 
ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser 
acompanhada do contrato ou estatuto social. 
11.3 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será 
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
11.4 A proposta deverá conter: 

11.4.1  proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o 
preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta; 
11.4.2  preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
 

mailto:licitacao@pmsap.sp.gov.br


 

 
Avenida Ministro Nelson Hungria, nº 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mail licitacao@pmsap.sp.gov.br 
 

 
 

11.4.3  indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução doobjeto; 
11.4.4  prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 
a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º; 
11.4.5  indicação/especificação do produto e marca; 
11.4.6  declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei 
Complementar 123/06. 
11.4.7 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas 
decimais (0,00). 
11.4.8  A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as 
especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 

 
11.5 O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não 
estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos 
esclarecimentos. 
11.6 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua 
apresentação. 
11.7 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por 
até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado 
ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser 
modificada. 

 
12. DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
12.1 Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as 
seguintes situações: 
 

12.1.1 estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 
12.1.2 ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação; 
12.1.3 ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil; 
12.1.4 ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências 
editalícias; 
12.1.5 ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de Proposta”; 
12.1.6 não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da 
Transparência (w   ww.portaltransparência.gov.br)  e  no  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Civis  por  
Ato  de  Improbidade Administrativa (CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCESP (h  
ttp://servicos.tce.sp.gov.br).    Caso    haja    algum    registro impeditivo, o licitante será excluído do certame; 
12.1.7 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de 
habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 
12.1.8 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar 
sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores 
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dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento 
convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

 
14 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO 

 
14.1 A documentação solicitada no item 11, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão 
ser apresentadas no p razo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro no sistema 
eletrônico, no seguinte endereço: Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal/SP – 
CPE; 12450-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações, Contratos e Convênios e o pregoeiro 
responsável: Jessica Marilia Alvarenga da Silva. O envelope  contendo os documentos deve estar lacrado e 
informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 
14.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de 
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 
14.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua 
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais 
lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá 
revogar a licitação. 

 
15 DOS RECURSOS 

 
15.1 Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
15.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 
15.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das 
razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões 
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
15.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
15.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeitosuspensiv 
15.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, ao Pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para: 

15.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazoestabelecido; 
15.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 
15.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 
15.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento. 
15.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 
15.9 Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação. 
 
16 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à 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. 
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12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 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. 

 
16.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

16.1.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do 
pocedimento licitatório. 
16.1.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 

17 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

17.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será 
declarado vencedor. 
17.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada 
a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 
17.1.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando 
houver recurso, pela própria autoridade competente. 
17.1.3 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto 
licitado. 
 

18 DO PAGAMENTO 
 
18.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada 
indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o 
recebimento definitivo do objeto. 
18.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, 
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 
18.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da 
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente 
sanado. 

 
19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1 Não haverá reajuste de preço. 
19.2 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 299.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL 
QUINHENTOS REAIS). 
19.3 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, correrão por conta da 
seguinte dotação: 
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Recurso Federal 
371 – Setor de Agricultura 

Equipamento e Material Permanente 
R$ 238.750,00 

 
Recurso Próprio 

289 – Setor de Agricultura 
Equipamento e Material Permanente 

R$ 60.750,00 
 

TOTAL = R$ 299.500,00 
 

20 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

20.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO, cuja 
minuta consta como Anexo V deste Edital. 
20.2 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail 
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a Assinatura Digital ou impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal, e m até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
20.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 
05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior. 
20.4 Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, 
sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, na hipótese de 
nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante. 
20.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 
21 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
21.1 O prazo de execução e entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital, após a solicitação 
e emissão de da AF – Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
21.2 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, no interesse da Administração e a critério da Secretaria 
Municipal de Administração, diante de pedido formalizado, feito ao setor requisitante até 2 (dois) dias antes do 
término do prazo original. 
21.3 Compete a área requisitante, no interesse e a critério da Administração, determinar o prazo total da 
prorrogação. 
21.4 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá: 

21.4.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua substituição ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
21.4.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
22. DAS PENALIDADES 
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22.1 De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado 

na realização do serviço objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 
2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez porcento); 

22.1.1 A multa prevista no item 22.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir com o 
município de Santo Antonio do Pinhal - SP, e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

22.2 Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e Anexo I, serão 
aplicadas as penalidades do item 22.1, sem prejuízo da aplicação daquelas contidas no item 22.1.1; 
22.3 Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do objeto 
contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Ente Federado, 
as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a 
parcela inadimplida do contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Santo Antonio do Pinhal - SP, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução 
total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto 
para a penalidade 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
e) Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir 
com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição 
em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Santo Antonio do Pinhal - SP. 

22.4 Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa 
não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Santo Antonio do Pinhal - SP. 
22.5 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado 
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
22.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 

 
23 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
23.1 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Pinhal - SP o direito de revogar a licitação por 
razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de 
vício insanável. 
23.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 
diretamente deledependam. 
23.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará 
expressamente os atos a que ela seestende. 
23.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 
23.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 
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ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
23.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou 

aos demais interessados. 
23.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o  
 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
23.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Santo Antonio do 
Pinhal – SP 
 
24 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
24.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 
24.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 
de licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não- competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”:  

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima;  

(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

f) Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos 
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

24.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese 
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato. 

 
25 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
25.1 O resultado do presente certame será divulgado no Jornal de Taubaté e Diário Oficial do Estado, e no Portal 
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de Transparência do Município de Santo Antonio do Pinhal -  SP através do endereço eletrônico  
https://santoantoniodopinhal.sp.gov.br/  

 
25.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 
Municipal de Santo Antonio do Pinhal - SP não será, em caso algum, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
25.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
25.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à 
autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
do processo desde a realização da sessão pública. 
25.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro. 
25.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente. 
25.7 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar 
erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 
25.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 
prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 
25.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou  por  qualquer  processo  de  cópia 
reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através 
de cópia acompanhada do original para autenticação pelo pregoeiro, e serão retidos para oportuna juntada aos 
autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 
25.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 
procurador, com identificação clara do subscritor. 
25.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 
25.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. 
Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 
empresa. 
25.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em 
hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser 
remetidos posteriormente ao prazo fixado. 
25.14 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de 
habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 
25.15 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
25.16 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, 
desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
25.17 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Santo 
Antonio do Pinhal - SP. 
25.18 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo pregoeiro. 
25.19 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
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interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da 
habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de 

qualquer licitante. 
 
25.20 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 

ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 

ANEXO III Modelo de Declaração unificada 

ANEXO IV Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP; 

ANEXO V Modelo de Declaração de Assistência Técnica apresentar 

ANEXO VI Modelo de Declaração de Garantia/Fornecimento 

ANEXO VII Modelo de Minuta do Contrato 

 
SANTO ANTONIO DO PINHAL, 24 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
 
 

CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO – I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
1 DESCRIÇÃO: 
 
Constitui objeto deste PREGÃO a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (VEÍCULO), REFERENTE 
AO CONVÊNIO Nº 890465/2019 CELEBRADO COM O MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, GOVERNO FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

ITEM MATERIAL 
UNID. 
MED 

QTD 
VALOR 

UNIT 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 

CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, 4X2, MOTOR DIESEL, 4 CILINDRO, 
MODELO 2019/2020, COR BRANCA, FREIO A AR, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR 180 CV, 
CÂMBIO COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ, PESO 
BRUTO TOTAL (PBT) IGUAL OU SUPERIOR A 16.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS ADEQUADA AO EQUIPAMENTO CAÇAMBA, EQUIPADO 
COM PNEU DE ESTEPE, MACACO, CHAVE DE RODA, TRIÂNGULO, 
EXTINTOR DE INCÊNDIO, CINTO DE SEGURANÇA, TACÓGRAFO, 
TODOS OS ACESSÓRIOS DE ACORDO COMO O CÓDIGO NACIONAL 
DE TRÂNSITO, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 6 M³, SEM 
CONSIDERAR O SUPLEMENTO DE MADEIRA, SENDO A CAIXA DE 
CARGA EM AÇO, ASSOALHO COM ESPESSURA DE 6,00 MM, LATERAL 
EM CHAPA DE 4,00 MM, SEM COSTELAS , PAINEL FRONTAL EM CHAPA 
DE 4 MM, PROTETOR DE CABINE, TAMPA TRASEIRA BASCULANTE E 
COM ABERTURA LATERAL DE 1 FOLHA EM CHAPA DE 4,00 MM, COM 
SUPORTE PARA TÁBUAS LATERAIS, ALTURA DE 250 MM, 
COLOCAÇÃO DE GANCHOS DE REBOQUE TRASEIRO, GANCHOS 
PARA ENCERADO, 01 SUPORTES COM ESTEPE CARRETILHA, CAIXA 
DE FERRAMENTAS, PARA-CHOQUE TRASEIRO, PINOS DA TAMPA DA 
CAÇAMBA COM ENGRAXADEIRAS PARA LUBRIFICAÇÃO, TOMADA DE 
FORÇA, SISTEMA HIDRÁULICO COMPLETO PARA ELEVAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO, LAMEIRO DE BORRACHA, FAIXA REFLETORA 
INMETRO, APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE FUNDO PRIMER CINZA E 02 
DEMÃO DE TINTA AUTOMOTIVA NA COR DA CABINE, COM TODOS OS 
DEMAIS EQUIPAMENTOS E PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O BOM 
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
ACORDO COM O DETRAN, BEM COMO O REGISTRO DO PRODUTO NO 
RENAVAM. 

UN 1 R$ R$ 

TOTAL GERAL  R$  

 
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
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 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 90 DIAS. 
 

 
 
 

DECLARAÇÕES: 
 

1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, e já 
estão incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, 
transporte, alimentação e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do 
objeto do Pregão Eletrônico 008/2020; 
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital do Pregão Eletrônico 078/2020 e de seus Anexos. 
 

Local, data. 

 

____________________________________________________________ 

Nome do Representante Legal da Empresa 

RG N.º 

CPF N.º 

CARIMBO DA EMPRESA 

 
 

 
2 PROSPECTO 

 
2.1 A licitante vencedora, deverá enviar ao(a) pregoeiro(a) sob pena de desclassificação, no prazo máximo de 
2(duas) horas após a finalização do certame, através do email:licitacao@pmsap.sp.gov.br, os “FOLDERS”, 
ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do item ofertado, onde constem as especificações técnicas 
e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação. 
 
EM RAZÃO DOS DESCRITIVOS DO SISTEMA COMPRASNET (TAMBÉM REPRODUZIDOS NO DOCUMENTO 
“RELAÇÃO DE ITENS”) NÃO POSSUÍREM O MESMO NÍVEL DE DETALHAMENTO DO OBJETO DO CERTAME, AS 
PROPOSTAS DEVERÃO ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISPOSTAS NOS DESCRITIVOS 
CONSTANTES NESTE ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
3 PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 

 
3.1 A  entrega  dos  materiais  e  equipamentos  serão  solicitados,  pelo    Departamento  de  Compras,    
conforme AF ( autorização   de   fornecimento)   devidamente   assinada   pelo   Prefeito Municipal   Sr.   
CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIRO que será encaminhada via email para a empresa vencedora do  
certame, e/ou via  fax  e/ou  via AR (correio) e/ou deverão ser entregues no prazo máximo de até 90 (noventa) 
dias, a contar da ordem de fornecimento ( AF) devidamente assinada, na Av. Ministro Nelson Hungria, 52, 
Centro, Santo Antonio do Pinhal – SP. 
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3.2 O produtos da presente 
licitação, deverá ser entregue no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito 

funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica  
 
e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal. 
3.3 O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 
 
4 OBSERVAÇÕES: 

 
I. Deverão ser enviados junto à proposta os catálogos referentes ao item cotado. 

II. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua 
apresentação. 

III. O prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da retirada da nota de 
empenho. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, no interesse da Administração e a critério da 
Secretaria Municipal de Administração. 

IV. Para que a proposta seja aceita, deverá estar em papel timbrado e, TODOS os itens abaixo deverão 
constar na proposta sendo os itens: pagamento, validade da proposta e prazo de entrega nas mesmas 
condições indicadas abaixo: 

 Preço; 

 Marca, fabricante e procedência dos produtos; 

 Pagamento: 30 (trinta) dias; 

 Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias; 

 Local de entrega: conforme descrito na Autorização de Fornecimento. 
 

V. Nas notas fiscais deverão constar todos os dados da proposta, bem como, a marca e nome do fabricante 
e dados bancários da empresa. 

VI. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às 
demais legislações pertinentes. 
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ANEXO – II 
 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(USO OBRIGATÓRIO POR TODAS AS LICITANTES) 

 
A  empresa  ...............................,  estabelecida  na  (endereço  completo,  telefone,   fax   e   endereço  
eletrônico,   se   houver), inscrita     no     CNPJ     sob     nº     .......................,     neste     ato     representada 
por ............................., RG.................., CPF ..................................................., ( endereço), propõe 
fornecer ao Municipio de Santo Antonio do Pinhal - SP, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de 
Pregão Eletrônico nº xx/2020, conforme abaixo discriminado: 
 

ITEM QTD UNID. MATERIAL 

1 XX UNID. ... 

 
 
Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com 
a vencedora do certame. 
Informar a independência de elaboração da Proposta. 
Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura 
da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento. 
Informar que o prazo máximo de entrega do produto de será de até 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da assinatura do Contrato. 
 

Local e data. 
 

(nome e assinatura do representante legal do licitante) 
RG : 

Cargo : 
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ANEXO - III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
Ao pregoeiro e equipe de apoio 
Municipio de Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede a 
.................................................., através de seu representante legal infra-assinado, que: 
 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido 
pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, 
caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação 
no mesmo documento). 
 
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

 
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatórios, instaurados  por  este  Município,  que  o(a)  responsável  legal  da  empresa  é  o(a)  
Sr.(a) ................................................................................................................................................, 
Portador(a)    do   RG    sob   nº   .................................................    e    CPF    nº    
........................................................,    cuja  função/cargo é (sócio 
administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato. 
 
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou 
função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública. 
 
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as 
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro 
grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

 
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e 
este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato 
seja encaminhado para o seguinte endereço: 
E-mail: 
Endereço da empresa: 
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Telefone: 
 

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos 
dados anteriormente fornecidos. 
 
8) Nomeamos e constituímos o senhor (a) ........................................., portador (a) do CPF/MF 
sob n.º.............................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do 
Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º xxx/2020 e todos os atos necessários ao cumprimento 
das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e Contrato. 

 
 

Local e data. 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal do licitante) 
RG : 

Cargo : 
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ANEXO - IV 
 
 

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 
Pelo  presente  instrumento,    a  empresa  .........................,    CNPJ  nº    ......................,    com sede   na 
.................................................................................................., através de seu representante legal infra-
assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao 
seu desenquadramento desta situação. 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal do licitante) 
RG : 

Cargo : 
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ANEXO - V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO 

 
 
Como  representante  legal  da  empresa  .........................(denominação  da  Pessoa  Jurídica),  inscrita  no  
CNPJ  sob  o  nº............................, com sede a Rua ................................. nº ........, ................ CEP nº 
................., Fone ........................, cidade de ....................................................., Estado 
..................................., declaro que nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma 
distância máxima da sede do município de 200 km, objeto do Pregão Eletrônico nº xx/2020, descritas no 
Anexo I do Edital, conforme a seguir relacionadas: 

 Indicar a empresa de serviços de manutenção e assistência técnica autorizada, que disponha 
de instalações adequadas, equipamentos, ferramental e equipe técnica especializada na 
marca, a uma distância máxima da sede do município de 200km. 

 
 

Local e data. 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal do licitante) 
RG : 

Cargo : 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO 
 
 
A empresa ..................................................................................................................., com sede 
na............................., nº .................., inscrita no C.N.P.J. nº ............................................, por intermédio do 
Sr(a) ........................................................, portador (a) da Carteira de Identidade n° ........................... e do 
CPF n° .........................................., DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de 
funcionamento do veículo, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, contados da solicitação do equipamento, sendo que durante o período de garantia 
sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer 
peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas 
em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração. 
 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal do licitante) 
RG : 

Cargo : 
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ANEXO – VII 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ nº 45.701.455/0001-72, estabelecido à Avenida Ministro Nelson Hungria, 52, Centro, 
na cidade de Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal o Senhor CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade nº ........., e inscrito no CPF/MF sob o nº .............., domiciliado a Rua .........., ............., na cidade 
de Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo. 
 
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxx, com sede 
à Rua xxxxxxxxxx, nº , Bairro xxxxx, município de xxxxxxxxxxxx, Estado do, neste ato por xxxxx Sr. 
Xxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade Civil nº xxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxx, residente e 
domiciliado em xxxxxxxx. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (VEÍCULO), REFERENTE AO 

CONVÊNIO Nº 890465/2019 CELEBRADO COM O MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO, GOVERNO FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao 
Edital nº xx/2020 – pregão eletrônico. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é 
de R$.....( ), e o presente contrato não prevê atualização de valores. 
A despesa decorrente da contratação será proveniente do CONVÊNIO Nº 890465/2019 CELEBRADO COM 
O MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, GOVERNO FEDERAL, 
onerarão os seguintes recursos orçamentários e financeiros: 
 

Recurso Federal 
371 – Setor de Agricultura 

Equipamento e Material Permanente 
R$ 238.750,00 

 
Recurso Próprio 

289 – Setor de Agricultura 
Equipamento e Material Permanente 

R$ 60.750,00 
 

TOTAL = R$ 299.500,00 
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PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao 

objeto do presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais 
encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente 
contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
O pagamento do valor devido será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do 
bem, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento da mercadoria. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao  
 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por  
 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, 
no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital são 
provenientes de Recursos Federais do Convênio nº 890465/2019.  
A nota fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL, CNPJ 
45.701.455/0001-72, situado à Av. Ministro Nelson Hungria, 52, Centro, Santo Antonio do Pinhal - SP e no 
seu corpo deve constar além da descrição do produto as seguintes informações: Contrato nº xx/2020 – Pregão 
Eletrônico nº xx/2020. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as 
condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do 
Trabalho). 
 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA, PRAZOS E FORMA DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO 
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A entrega dos materiais e equipamentos serão solicitados, pelo Departamento de Compras, 
conforme AF (autorização d e fornecimento) devidamente assinada pelo Prefeito Municipal Sr. 

CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR que será encaminhada via e-mail para a empresa vencedora 
do certame, e/ou via fax e/ou via AR (correio) e/ou e deverão ser entregues no prazo máximo de até 90 
(noventa) dias, a contar da ordem de fornecimento (AF) devidamente assinada. A 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O veículo, deverá ser entregue no prazo e local indicado AF (autorização d e 
fornecimento), em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica 
e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A entrega da mercadoria e emissão da NF só poderá ser efetuada perante a AF 
devidamente assinada. Casa seja emitida a NF e a AF não for assinada e/ou a quantidade não for conforme 
solicita a mercadoria não será aceita, cabendo ao Departamento de Compras a devolução da mesma. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica desde já convencionado que a CONTRATADA terá os produtos rejeitados 
e o contrato rescindido unilateralmente nas seguintes situações: 
 
- quando a quantidade dos produtos entregues for inferior à solicitada e/ou licitada; 
- quando a qualidade dos gêneros for inferior à licitada, de acordo com as amostras apresentadas por 
ocasião da sessão do pregão; 
- quando a quantidade dos produtos entregues for inferior à solicitada e/ou licitada; 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a 
partir da assinatura do contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA 
perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 

a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação aofornecimento; 
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº xx/2020 
e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento; 
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão- de-
obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do 
objeto do Contrato; 
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da 
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inobservância da legislação em vigor; 
d) atender aos encargos trabalhistas; 

e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por 
seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário; 
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, 
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser 
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº xx/2020, durante a vigência do Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA 

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato 
ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e 
responsabilidades civil e criminal: 
 

a) Advertência; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplida; 
c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, 
a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazoajustado; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
contratual, exceto prazo de entrega; 
e) Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 
f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 
judicial. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses; 

a) infrigência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a 
sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, 
apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva. 
 

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 
e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no 

Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de 
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução decontrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o  
 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não- competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: 

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 
a apuração de alegações de prática prevista acima;  

(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promoverinspeção. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos 
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por 
meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza 
que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
 

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 

 
A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou 
fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses. As condições estabelecidas no edital nº 
xx/2020 – Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste 
instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que 
venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e 
CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUCESSÃO E DO FORO 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual 
teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de São Bento do Sapucaí, Estado de São 
Paulo, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter 
um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste 
referido foro. 

 
 

SANTO ANTONIO  PINHAL, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL 

CONTRATANTE 
 
 
 

REPRESENTANTE 
CARGO 

CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

NOME 
RG 

 
NOME 

RG 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

Conforme as Instruções nº 02/2008 Área Municipal do TCESP, art.9º, XIV. 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 
CONTRATADA:  
CONTRATO N°: 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (VEÍCULO), REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 
890465/2019 CELEBRADO COM O MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO, GOVERNO FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
ADVOGADO DA CONTATANTE: DONERY DOS SANTOS AMANTE - OAB/SP Nº 295.096 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos 
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais. 

 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, _____, ____________________ 2020. 

 
 

CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal 

Clodomiro Correia de Toledo Junior 
E-mail institucional 

E-mail pessoal 
 
 
 

CONTRATADA 
Nome e cargo 

E-mail institucional 
E-mail pessoal 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 
Conforme as Instruções nº 02/2008 Área Municipal do TCESP, art.9º, XV. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 
CONTRATADA:  
CONTRATO N°: 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (VEÍCULO), REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 
890465/2019 CELEBRADO COM O MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO, GOVERNO FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
ADVOGADO DA CONTATANTE: DONERY DOS SANTOS AMANTE - OAB/SP Nº 295.096 
 

NOME  CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR 

CARGO  PREFEITO MUNICIPAL 

RG Nº  24.242.850-2 SSP/SP  

CPF/MF SOB O Nº 276.561.968-97 

ENDEREÇO  Rua Maria Ferreira de Lima, 1.097 - Santa Cruz 

TELEFONE  (12) 3666-1122 

E-MAIL  clodjr@gmail.com  
 

 
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE 

DOCUMENTOS DO TCESP 
 

NOME   

CARGO   

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/SETOR   

TELEFONE E FAX   

E-MAIL   

 
 

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, _____ ____________________ 2020 
 

 
_________________________________________________ 

CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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