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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 004/2021 

 

PROCESSO No  241/2021 

     

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 5 (cinco) anexos, a saber: 

 

ANEXO I – DESCRIÇÃO, QUANTIDADE DO OBJETO LICITADO. 

ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO. 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO. 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 

   

1 - PREAMBULO 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ, com sede na Ladeira Manoel Augusto n° 

92, na Cidade de APIAI - SP, inscrito no CNPJ sob o no 46.634.242-0001/38, torna público que fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus 

Anexos, com base na Lei Federal n° 8666/93, Lei n° 10.520/02 e Decreto Municipal 331 de 07 de 

novembro de 2007 do tipo menor preço por item. 

 O PREGÃO será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, 

conforme designação contida nos autos do processo. 

 O PREGÃO será realizado no dia 23 de março de 2021, com início às 09 horas, na Ladeira 

Manoel Augusto n° 92, Centro, nesta cidade, na sala do Gabinete do Prefeito, quando deverão ser 

apresentados, no início: 

 

 O(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO E OU CONTRATO SOCIAL EM 

CASOS DE PROPRIETÁRIO (A) DA EMPRESA apresentar fora do envelope; 

 DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

apresentar fora do envelope; 

 ENVELOPES DE N° 01 PROPOSTA DE PREÇO E N° 02 DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; 

 DECLARAÇÃO DE ME / EPP CASO PRETENDA EXERCER O DIREITO PREFERENCIA, 

apresentar fora do envelope. 

 

2 - DO OBJETO 

2.1 O presente Pregão tem por objeto a Aquisição de equipamentos / material permanente para 

atender as unidades de Saúde do Município de Apiaí – Recurso da Portaria n° 3.393 de 11 de 

dezembro de 2020, conforme descrições e quantidades constantes do ANEXO I. 

 

3 – TIPO DO PREGÃO: 

3.1 – Este PREGÃO  é do tipo menor preço por item. 
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4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar do certame todos os interessados cuja atividade descrita no Contrato Social 

ou no Estatuto social seja compatível com o objeto da contratação. Os interessados deverão 

preencher todas as condições constantes neste Edital e comparecer através de representante 

devidamente credenciado. Será vedada a participação da empresa na etapa de lances, sem a 

presença de um representante. 

4.2 - Será vedada a participação: 

4.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 

Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 

 

5 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO consoante 

previsão estabelecida no subitem 5.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregará ao(a) 

PREGOEIRO(A) documento que credencie para participar do aludido procedimento, respondendo 

por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade 

ou outro documento equivalente, com fotografia. 

5.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes específicos para, além de representar o proponente em todas as etapas/fases 

do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de 

formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente 

da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar 

todos os esclarecimentos solicitados pelo(a) Pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame. 

5.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá 

vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a 

capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. 

5.2.2 É admitida a participação de licitante sem credenciamento de representante, desde que atenda 

as demais condições (inclusive prazo) estabelecidas neste edital, podendo encaminhar os envelopes e 

demais documentos exigidos, diretamente na sessão pública, ou por meio postal. 

5.3 Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura. 

5.4 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

5.5 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as 

exigências previstas impossibilitará a participar da proponente neste PREGÃO, exclusivamente no 

tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso. 

5.6 Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o(a) 

PREGOEIRO(A) declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte 

consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital. 
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6 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (n° 01) E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (n° 02) E CONTEÚDO DA PROPOSTA. 

Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n° 01) e DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo 

cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ   

PREGÃO PRESENCIAL No ___/_____   

PROCESSO N° ___/_____   

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (env n° 02) 

RAZÃO SOCIAL      

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ 

PREGÃO PRESENCIAL No ____/______ 

PROCESSO N° ___/_____ 

PROPOSTA DE PREÇOS (env n° 01) 

RAZÃO SOCIAL 

 

 6.1 A Proposta de Preços por item deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel 

timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 

redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 

assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante legal do proponente. Informar e-mail, 

telefone para contato. 

 

6.2 A Proposta de Preços deverá conter: 

 6.2.1 cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos; 

 6.2.2 preço unitário e total por item. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 

serão considerados os primeiros.  

 6.2.3 declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 6.2.4 prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 

 6.2.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo O fornecimento e acessórios ser fornecido a 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAI sem ônus adicionais. 

 6.2.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

 6.2.7 É facultado ao licitante cotar todos ou quaisquer itens definidos no objeto deste Edital e 

seus Anexos. 

 6.2.8 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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7 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 7.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com o 

Decreto no 331/2007, e em conformidade com este Edital e seus Anexos. 

 7.2 No dia, hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá comprovar, 

por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática 

de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme item 5, deste Edital.Aberta a Sessão, os 

interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao(a) PREGOEIRO(A), em envelopes 

separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação, Declaração de que a proponente 

cumpre os requisitos de habilitação e declaração de ME / EPP se for o caso. 

 7.3 Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito. 

Abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência e 

posterior rubrica. 

 

8 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 Abertas as propostas, o(a) PREGOEIRO(A) classificará o proponente que apresentar a 

proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e aqueles que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até dez por cento relativamente à proposta de menor preço, ou as 03 (três) 

melhores propostas de preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de dez por cento, conforme 

disposto nos incisos VI e VII do artigo 11 do Decreto no 3.555/2000. 

8.2 Aos proponentes classificados conforme subitem 8.1, será dado oportunidade para disputa, 

por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço. 

O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), será 

excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para 

efeito de ordenação das propostas. 

8.3 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

8.4 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o(a) PREGOEIRO(A) 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.5 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

8.6 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) 

PREGOEIRO(A) examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

8.7 Nas situações previstas nos subitens 8.4., 8.5. e 8.8., o(a) PREGOEIRO(A) poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.8 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e o(s) licitante(s) 

presente(s). 

8.9 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 

específica, prevalecerão as da proposta. 
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 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

 

9 – EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 

9.1 A PREGOEIRA examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências fixadas no  

edital. 

9.2 O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da conformidade do(s) 

mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das 

necessidades do órgão licitante. 

9.3 Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor, o(a) 

PREGOEIRO(A) elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério 

do menor preço por item. 

 

10 - DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

10.1.- Será desclassificada a PROPOSTA que: 

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação; 

b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a 

fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes; 

d) Apresentar preço(s) manifestamente inexequível (is); 

e) Apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor (es) zero;  

 

11- DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS: 

11.1 Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o(a) PREGOEIRO(A) 

selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a 

proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço. 

11.1.1 Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no 

subitem 11.1, o(a) PREGOEIRO(A) selecionará, sempre com base na classificação provisória, a 

melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas 

proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, 

observadas a previsão estampada no subitem 11.1.2. 

11.1.2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da 

definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 

 a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por 

cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) propostas validas 

para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 11.1; ou 

 b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se houver. 

11.1.3  Na hipótese da ocorrência da previsões colacionadas no subitem 11.1.2, letra ”b”, para efeito 

do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a 

correspondente definição será levada a efeito tendo em vista a ordem de credenciamento. 

11.1.4 Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o(a) PREGOEIRO(A) 

poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das 

regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o 

próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, 

condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 
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12 – OFERECIMENTO / INEXISTENCIA DE LANCES VERBAIS: 

12.1 Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances verbais, 

dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados em 

valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. 

12.2 Somente será(ão) aceito(s) LANCE(S) VERBAL(IS) que seja(m) inferior(es) ao valor da 

menor PROPOSTA ESCRITA e / ou do último menor LANCE VERBAL oferecido, observado(s) 

o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução: R$ 0,10 (dez centavos). 

12.3 A PREGOEIRA convidará individualmente as proponentes classificadas para 

OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da 

proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da 

proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL. Havendo propostas 

escritas empatadas, a ordem sequencial de convocação para lances é a de credenciamento, 

decrescente, conforme previsto no sistema eletrônico de Pregão Presencial. 

12.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás 

penalidades constantes deste edital.  

12.5. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), a desistência da proponente de apresentar lance verbal 

implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta registrada para a 

classificação final. 

12.6. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver 

disponibilidade para tanto por parte das proponentes.  

12.7. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando 

todos as proponentes declinarem da correspondente formulação. 

12.8. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as propostas 

na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre 

com base no último preço / lance apresentado, o(a) PREGOEIRO(A) examinará a aceitabilidade do 

valor daquela de menor peço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

12.9. O(A) PREGOEIRO(A) decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor 

preço, para que seja obtido preço melhor. 

12.10 Na hipótese de não realização de lances verbais, o(a) PREGOEIRO(A) verificará a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação.  

12.11. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto 

e do preço, também é facultado ao(a) PREGOEIRO(A) negociar com a proponente da proposta de 

menor preço, para que seja obtido preço melhor. 

12.12. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no 

certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, 

nos termos do art. 44, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer 

proposta.  

12.13 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 

lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12.14 Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior pela 

ME ou EPP, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento de lances a 

contar da convocação da PREGOEIRA, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta 

originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame. 
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12.15 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da 

documentação de natureza declaratório na própria sessão. 

12.16 Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada 

durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento de 

documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-smile, ou, ainda, por 

qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável (is). O(a) PREGOEIRO(A) 

poderá promover quaisquer diligências necessárias à análise das propostas, da documentação, e 

declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 

contando do recebimento da convocação. 

12.17 Aberto o invólucro “documentação” em havendo restrição quanto a regularidade fiscal de ME 

OU EPP, será a mesma declarada vencedora, ficando concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa aceita pelo(a) 

Pregoeiro(a), a contar da convocação para assinatura do contrato ou retirada do instrumento 

equivalente. 

12.18 A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 12.17, implicará decadência do 

direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na clausula 28 do ato convocatório, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

negociar, nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei n° 10520, de 17 de julho de 2002. 

12.19 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o(a) 

PREGOEIRO(A) examinará a oferta subsequente do menor preço, decidindo sobre sua 

aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quando ao objeto e preço, na 

hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens 

antecedentes. 

12.20 Sendo a proposta aceitável, o(a) PREGOEIRO(A) verificará as condições de habilitação da 

proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda 

aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se igualmente as 

previsões estampadas nos subitens antecedentes. 

 

13- A HABILITAÇÃO  

13.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 

seguintes: 

 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:   

a)  registro comercial, para empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por Ações, acompanhado de 

documentação de eleição de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião de 

credenciamento; 

c) 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 assim o exigir. 
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II- REGULARIDADE FISCAL / ECONOMICA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J./MF; 

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, através de 

Certidão de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado “Situação de Regularidade 

do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos 

envelopes; 

c) certidão negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativos a 

tributos e contribuições; 

d) Certidão Conjunta de Regularidade de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 

Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d.1) Prova de Regularidade para com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 

d.2) Prova de Regularidade de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Competente; 

 e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT), com prazo de validade em vigor; 

 
III – DECLARAÇÃO EXPRESSA DA EMPRESA: 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, do 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal. 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que 

aceita todas as condições contidas neste Edital; 

c) Declaração da Licitante de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, sob as penas da lei.  

 

13.2 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

13.2.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por meio de Cartório competente ou por servidor da Administração 

Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

14 PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

14.1 E facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 

(dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas. 

14.2 A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 

autoridade subscrita do ato convocatório do pregão no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do 

recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, 

deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

14.3 O acolhimento do pedido providências ou de impugnação exige, desde que implique 

em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização 

do certame. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art49
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15 DOS RECURSOS 

15.1 Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor 

recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 

03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

15.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor. 

15.3 Qualquer recurso contra decisão do(a) PREGOEIRO(A) não terá efeito suspensivo. 

15.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

15.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento 

de Compras da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAI - SP. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

16.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso 

na entrega e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, isolada ou cumulativamente, 

garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades: 

16.2.1 Advertência; 

16.2.2 Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pela recusa na 

entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 

16.2.3 Multa de 10% (dez por cento) do valor anual do contrato caso a adjudicatária não 

cumpra com as obrigações assumidas, incluindo-se os prazos pré estabelecidos, salvo por motivo de 

força maior reconhecido pela Administração. 

16.2.4 As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, ou cobradas 

judicialmente. 

16.2.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Apenados do TCE/SP. 

 

17 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1.1 A despesa decorrente da contratação, objeto deste Contrato, correrá às contas: 

Unid. Orç. 02 07 – Unid. Ex. 02 07 01 – Func. Programática 10 301 0007 2028 – Categoria 4 4 90 52  

Descrição 05 300 federal R$ 179.625,03. 

 

18 DA HOMOLOGAÇÃO 

18.1 Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida a autoridade competente para 

homologação. 

18.1.1- A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à aquisição do objeto 

licitado. 
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19 DO CONTRATO 

19.1 O com vigência a partir da data de sua assinatura e seu término em 90 (dias), podendo ser 

prorrogado de acordo com a lei 8.666/93 – Art. 57 – inciso II. 

19.2 O proponente vencedor deverá apresentar, no prazo de 03 (três) dias, contados a partir da data 

do recebimento da solicitação, cópia do Estatuto ou Contrato Social, com as alterações ocorridas, 

bem como de documentos que comprovem a habilitação de pessoa indicada para assinatura do 

contrato. 

19.3 O proponente vencedor será convocado, por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar, 

assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no Anexo IV, adaptado 

à proposta vencedora.  

19.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração da CONTRATANTE. 

19.5 A CONTRATANTE publicará o extrato do contrato na Imprensa Oficial Local, no prazo de até 

20 (vinte) dias da data de sua assinatura. 

19.6 A recusa injusta do convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste Edital. 

19.7 É facultado a CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o 

instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais proponentes 

remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da 

cominação prevista neste Edital. 

19.8 Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração quando os mesmos se 

apresentarem superiores aos praticados no mercado, ou pelo fornecedor, quando, mediante 

solicitação por escrito, e fundamentada, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do 

presente instrumento. 

19.9 A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE, em regime de comodato os cilindros, 

quando necessários. 

 

20 DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

20.1 O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade 

com os arts. 77, 78, 79 e seus § §, da Lei no 8.666/93. 

20.2 A rescisão imediata do Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de 

interpretação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo de outras penalidades, quando a contratada: 

20.2.1 falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

20.2.2 transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação; 

20.2.3 deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações contratuais; 

20.2.4 desatender às determinações do servidor designado pelo CONTRATANTE, no exercício de 

suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato; 

20.2.5 cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato; 

20.2.6 for objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique o cumprimento do contrato. 

 

21 DO PRAZO DE ENTREGA 

 

21.1 O prazo de entrega deverá ser alinhado com a Secretaria de Saúde. 
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22 DO PAGAMENTO 

22.1 O pagamento do objeto do presente contrato, será pago em até 30 (trinta) dias após entrega do 

mesmo e da nota fiscal correspondente, devidamente atestada pelo Secretário da pasta. 

22.1.1 O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela 

adjudicatária, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual 

opera. A PREFEITURA DE APIAI não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança 

bancária. 

22.2 Qualquer erro ou omissão 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. 

 

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 

integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

23.2 É facultado a PREGOEIRA ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

23.3 A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sendo 

anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

23.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

PREFEITURA DE APIAI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pela Pregoeira. 

23.7 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 e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 

da PREGOEIRA em contrário. 

23.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

23.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

23.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da licitação, ao(a) PREGOEIRO(A), na área de coordenação 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA, ou, por meio do Fax: (15) 3552 8830, ou 

ainda, obter informações pelos telefones: (15) 3552-8800. 
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23.11Aos casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pela Pregoeira, com base 

na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de 

direito. 

23.12 Será competente o Foro da Comarca de Apiaí, com renuncia expressa a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO. 

 

 

Apiaí, 05 de março de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

RICARDO RUBENS DE ASSIS 

Prefeito interino do Município de Apiaí 
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ANEXO I 

 

 

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO LICITADO 

 

ITEM 

 

QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 

 

25 

Notebook- AMD Ryzen 5-3500U 8GB 256GB SSD 15,6/ Numpad: Processador: AMD Ryzen 5-3500U. Especificação do 
processador (Velocidade/ memória cache/ recursos especiais): 2.1GHZ, 3MB L2/ 4MB L3, até 3.7GHZ com max turbo. Memória 
RAM: 8GB. Especificações da memória RAM (expansível/ barramento (FSB)): até 20GB, 2400MHz. Capacidade do SSD:256GB 
SSD. Sistema operacional: Windows 10. Tipo de tela: LED, atireflexo. Tamanho da tela: 15,6". Resolução da tela: HD 
(1366*768). Formato da tela: 16:9 Widescreen. Especificações da placa de vídeo (tipo/ modelo): integrada, AMD Radeon RX 
vega 8. Recursos: Designe leve e compacto- abertura de 180°, expansão de armazenamento: slot disponível. Conexões: ESB 
3.1- USN 2.0. Conectividade : Wi-Fi, bluetooth 4.2. Conexão HDMI: sim. Webcam: 0.3 MP (VGA). Leitor de cartões: SD, SDHC, 
SDXC, MMC. Cor: prata. Tipo de teclado: ABNT padrão brasileiro com teclado numérico. Touchpad: sim.  

2 

 

10 

Impressora Laser Wi-Fi 
Largura x Comprimento x Altura: 331x215x178 mm (13,3x8,46x7,01 pol.). Suprimentos: Mlt- D111S- cartucho de toner prpeto 
rendimento 1000 páginas, Mlt- D111L- cartucho de toner preto rendimento 1800 páginas. Ciclo máximo mensal: 10000 páginas. 
Ciclo recomendado mensal: 500 páginas/ mês. Resolução: 1200x 1200dpi. Processador: 400MHz. Memória: 128Mb 

3 

 

7 

Repetidor Wi-Fi 
Homologado: sim. Peso: 170g/185g. Interfaces de rede: 1 porta ethernet 10/100/1000Mbps.Método de alimentação: suporta 
802.3at PoE+.Alimentação: PoE Switch. Economia de energia: suportado. Consumo máximo: 7W, 19W com PoE passthrough. 
Antenas:1 antena dual-band 2,4GHz (1dBi)/ 5GHz (2dBi). Padrões wireless: 802.11a/b/g/n/ac. Bssid: até 8 por rádio. Uso: 
indoor. 

4 

 

25 

Mouse óptico 
Cabo: USB. Cor: preto. Peso: 87g. Tecnologia de detecção de movimento: óptico. Resolução de movimento: 1000ppp. 
Caracteristicas: roda de rolagem. Comprimento do cabo: 1.8 m 

5 

 

1 
Caixa de Cabo CAT 5e- 305 metros 
Peso: 8.2800 Kg. Part Number 23200099. Multiplo 1. Largura: 35cm. Altura:36cm. Profundidade: 21,5cm. Tipo de cabo de rede: 
par trançado UTP. Unidade de venda: bobina. 

6 
 

1000 Conector RJ45 

7 
 

25 Office 2019 Pro Plus 32/64 Bits Original 
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8 

 

25 

Programa de monitoramento de Hardware : serviço em Cloud.Inventaria com precisão dados de Hardware e de Software em 
segundos 
Ambientes: Windows, Linux, Mac OS, Ios (iphone e ipad) e Android (Tablets e Smartphones) 
Versões em portugues, ingles e espanhol 
Permite a catalogação ilimitada de campos administrativos 
Permite a catalogação ilimitada de perifericos, ex: impressoras, scanners, roteadores, switches 
Diversos relatorios e graficos dispponivel 
Exportar todos os dados para excel 

Controla a utilização de licenças dos Software e aponta eventuais irregularidade 
Medição de utilização de softwares 
Aponta a instalação de softwares ou Apps proibidos (Blacklist) 
Faz a Geolocalização e rastreabilidade de todos os equipamentos (Notbooks, desktops e Mobiles) 
Cerca eletronica (controla o perimetro de utilizaçao) 
Faz a rastreabilidade dos Mobiles mostrando caminhos feitos, tempos de parada e Kms percorridos 
Alertas automaticos serao enviados (e-mail) sempre que algum evento fora do padrao ocorrer 
Controla a performace de todos os equipamentos, apontando o consumo de CPU, memoria e disco 
Identifica os processos que mais consomem recursos de CPU e memoria 
Integração com AD Microsoft 
Atraves de un "discovery" identifica todos os equipamentos com IP na sua rede e cadastra em " perifericos" 
Multiempresa 
Controla furtos e roubos de equipamentos ou de componentes 
Permite a formatação remota de equipamentos (Windows e Android) em caso de perda ou roubo  
Faz upload de arquivos PDF ou JPG para documentar todos os equipamentos e contratos 
Controla o tempo de garantia dos equipamentos 
Controla o vencimento de licenças de softwares 
Controla o vencimento de Contratos 
Controla os ativos em estoque ou manutenção 
Controla a depreciação dos ativos 
Controla a temperatura das CPUs 
Controla a vida útil e "saude" dos discos 
Permite acessar remotamente e com segurança qualquer equipamento via Internet 
Processo pré-definidos (o usuario já tera a rotina de utilização definida) 
Agente "leve" e gerando baixissimo consumo de CPU  e trafego no envio dos dados  
Contola todas as licenças dos softwares instalados apontando os irregulares 
Controla a performace dos equipamentos, apontando o consumo de CPU, memoria e disco 
Controla furtos e roubos de equipamentos ou de componentes 
Ambiente disponivel 24x7 
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ANEXO II  

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço 

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________ e Inscrição Estadual nº 

____________, representada neste ato por seu (s) (qualificação (ões) do (s) outorgante (s)) Sr. 

(a)________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ________ e inscrito no 

CPF/MF sob o nº ___________, nomeia (m) e constitui (em) seu bastante Procurador o (a) Sr. (a) 

___________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº _______ e inscrito no CPF/MF 

sob o nº ________, à quem conferimos amplos poderes para representar a (razão social da empresa) 

perante __________ (indicação do órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL 

Nº ___/2021, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, 

inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇO (nº 1) e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (nº 2) em nome do outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa de lances, negociar 

a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recursos administrativos ao final 

da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 

administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados 

pelo(a) Pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 

Outorgante. 

 

 

A presente Procuração é valida até o dia __/__/____ 

 

Local e data. 

 

Assinatura______________________ 

 

 

 

Recomendação: Na hipótese de apresentação da procuração por instrumento particular, a mesma 

deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja 

expressa a capacidade / competência do outorgante para construir mandatário. 
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ANEXO III  

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 

HABILITATÓRIOS 

 

 

 

 

 

.................................................................. (razão social ou nome), inscrita no (CNPJ ou CPF) sob nº 

....................................., por intermédio de seu representante legal Sr(a). ......................................., 

CPF nº ...................................., RG nº ..................., DECLARA, sob as penas da lei, estar cumprindo 

plenamente os requisitos de habilitação conforme os documentos integrantes do envelope nº 02 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do Edital de Pregão 

Presencial nº ____/2021. 

 
Local/data: 

 

 

 

 

 
Nome: 

Cargo/função: 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE Nº ......./2021, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL 

PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APIAÍ 

– RECURSO DA PORTARIA N° 3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ E A CONTRATADA, NA 

FORMA ABAIXO: 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI, com sede na Ladeira Manoel Augusto, 92, Centro, 

Apiaí – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.634.242/0001-38, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. ........, brasileiro, identidade nº ..... e CPF nº .... , 

residente e domiciliado nesta Cidade, de um lado, e, do outro, a CONTRATADA, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, com sede no ........., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

.........., neste ato representado por .........., identidade nº .......... e CPF nº .........., residente e 

domiciliado nesta Capital, celebram o presente Contrato, após a realização de licitação na 

modalidade de Pregão, e de conformidade com o disposto na legislação em vigor, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato Aquisição de equipamentos / material permanente para 

atender as unidades de Saúde do Município de Apiaí – Recurso da Portaria n° 3.393 de 11 de 

dezembro de 2020, conforme especificações contidas no Anexo I, Pregão Presencial nº ___/2021 – 

Processo nº ____, segue planilha com valores unitário: 

CONSTAR PLANILHA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE ENTREGA 

A entrega deverá ser alinhada com a Secretaria de Saúde, após assinatura do instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das demais disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações da 

CONTRATADA: 

a) responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento ora contratado, nos termos da legislação 

vigente; 

b) fornecer a CONTRATANTE, os cilindros, em regime de comodato, quando necessários; 

c) comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer 

alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato de prestação de 

serviços, bem como apresentar documentos comprobatórios; 

d) sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da 

CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os 

esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações Da CONTRATANTE: 

a) fiscalizar o objeto deste Contrato, adotando as providências necessárias;  

b) cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;  



Prefeitura do Município de Apiaí 
Estado de São Paulo 

 

 
CNPJ 46.634.242/0001-38 

Ladeira Manoel Augusto, 92, Apiaí, São Paulo, CEP 18.320-000. 

Fones: (15) 3552-8800 Fax: (15) 3552-8830 

www.apiai.sp.gov.br 
 

 

18 

c) fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.  

d) Requerer, a qualquer momento, a realização de testes nos produtos a fim de comprovar 

qualidade, nos termos das exigências constantes nas Normas Técnicas vigentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer 

meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou 

mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da CONTRATANTE: 

a) Advertência por escrito; 

b) multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal do Contrato pela recusa da entrega e 

acessórios, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 

c) multa de 10% (dez por cento) do valor anual do contrato; 

d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5(cinco) 

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

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As multas previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas 

cumulativamente com as demais penalidades previstas neste instrumento.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 

Apenados do TCE/SP. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DESPESA 

A despesa decorrente da contratação, objeto deste Contrato, correrá à conta da dotação orçamentária, 

descrita no item 17 deste edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO 

O valor global estimado do presente Contrato importa em R$ ..... (.....). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato iniciar-se-á a partir da data de sua assinatura e seu término em 90 

dias a contar da assinatura do mesmo. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ publicará o extrato do Contrato na Imprensa Oficial 

Local, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O fornecimento do objeto do presente contrato, será pago em até 30 (trinta) dias após entrega do 

produto e da nota fiscal correspondente, devidamente atestada pelo Secretário da pasta. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição 

bancária eleita pela CONTRATADA, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, nº da conta 

corrente e agência com a qual opera. A CONTRATANTE não efetuará pagamento por meio de 

títulos de cobrança bancária. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal, será 

motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de 

pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Ficam por força deste instrumento, as partes sujeitas aos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e 10.520 de 17 de julho de 2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de 

conformidade com os Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses 

legais, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras 

penalidades, se a CONTRATADA: 

a) falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;  

b) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia 

anuência da CONTRATANTE;  

c) deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato;  

d) cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato. 

e) for objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA somente o valor relativo aos serviços já prestados, descontadas as multas 

porventura aplicadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Apiaí, SP, para dirimir quaisquer dúvidas que possam 

surgir, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firma o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que 

produza os efeitos legais necessários. 

LOCAL/DATA 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1.___________________________   2.___________________________ 

Nome/RG      Nome/RG  
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ANEXO V  

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME / EPP 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa _____________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 

____________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° ____/2021, realizado pela Prefeitura 

do Município de Apiaí – SP. 

 

 

DECLARO, igualmente, que a licitante não encontra-se nas situações de impedimento constante do 

art. 3°, § 4°, da Lei citada. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do representante 

Nome do representante 

RG n° _________ 


