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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO ELETÔNICO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 58/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 

CNPJ N°: ______________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________________________________ 

ESTADO: ______________________________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________ 

TELEFONE: ____________________________________________________ 

FAX: ___________________________________________________________ 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?_______________________ 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.ssgrama.sp.gov.br, cópia do instrumento 

convocatório da licitação supramencionada. 

 

Local:_____________,_______de______________ de 2021. 

  

Nome: ____________________ 

Assinatura 

 

Senhor licitante,  

Visando comunicação futura entre o Departamento de Licitações e a licitante, solicito de 

Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter por meio do e-mail: 

licitacao@ssgrama.sp.gov.br ou fone: (0xx19) 3646.9951. 

  

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais.  

 



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br      

 
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS PERMANENTES PARA A GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

EM CONFORMIDADE COM A VERBA DO CONVÊNIO/PROPOSTA Nº 

11548.148000/1190-04, CONFORME PLANO DE TRABALHO CADASTRADO NO 

FNS, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ADIANTE E DEMAIS 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.  

 

PREÂMBULO  

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N.° 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 58/2021  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  

www.bll.org.br. 

INICIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 15/09/2021 

HORÁRIO: 09h00min  

DATA DA REALIZAÇÃO: 23/09/2021 

HORÁRIO: 09h00min  

TEMPO DE DISPUTA: O MODO DE DISPUTA SERÁ ABERTO E A ETAPA DE 

ENVIO DE LANCES NA SESSÃO PÚBLICA DURARÁ 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.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

02.06.01.103010010.1.017000.4.4.90.52.48.00.00 – 2324 

02.06.01.103010010.2.044000.4.4.90.52.99.00.00 – 2301 

Contato: Telefone: (19) 3646-9951 e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e 

licitacao3@ssgrama.sp.gov.br  

 

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de 

criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em toda 

etapa do certame. 

  

A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no site do Portal: Bolsa 

de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 

 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, através do Prefeito Municipal José 

Francisco Martha, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 

http://www.bll.org.br/
mailto:licitacao@ssgrama.sp.gov.br
http://www.bll.org.br/
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PREGÃO (eletrônico), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM– Processo Licitatório n.º 

58/2021, para aquisição veículo, bem  como equipamentos e materiais permanentes para a 

Gerência Municipal de Saúde, em conformidade com a verba do convênio/proposta nº 

11548.148000/1190-04, conforme plano de trabalho cadastrado no FNS, de acordo com as 

especificações adiante e demais condições estabelecidas neste edital, que será regida pela 

lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto municipal nº. 010, de 17 de março de 

2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, pela Lei Complementar n.º 123, 

de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 

2014, Decreto Federal n.º 10.024, de 30 de setembro de 2019, Decreto Municipal n.º 027, 

de 01 de abril de 2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Conduzida 

pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, nomeados (as) pela portaria n.º 

032/2021, de 04 de fevereiro de 2021, todos nomeados nos autos do processo acima 

numerado. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante.  

 

01 - DO OBJETO 

 

01.01. A presente licitação tem por objeto aquisição veículo, bem como equipamentos e 

materiais permanentes para a Gerência Municipal de Saúde, em conformidade com a verba 

do convênio/proposta nº 11548.148000/1190-04, conforme plano de trabalho cadastrado 

no FNS, de acordo com as especificações adiante e demais condições estabelecidas neste 

edital.  

 

 

01.02. DOS QUANTITATIVOS / ESPECIFICAÇÕES 

 

Item 01: Será adquirido 01 (um) veículo zero km de 07 lugares, com as seguintes 

especificações mínimas: VEÍCULO NOVO ZERO KM, DO ANO OU SUPERIOR; COR 

BRANCA; MOTOR FLEX; POTÊNCIA DE 111 CV OU MAIS; DIREÇÃO 

HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; AR CONDICIONADO; CONTROLE DE 

ESTABILIDADE E TRAÇÃO; CÂMBIO MANUAL OU MAIS; 02 AIR BANG 

FRONTAL DUPLO, OU MAIS; RODAS DE ALUMÍNIO ARO 16 OU MAIS; BANCOS 

COM REVESTIMENTO PREMIUM, OU COURO OU MAIS; CENTRAL 

MULTIMÍDIA DE 7 POLEGADAS OU MAIS; COM ESPELHAMENTO ANDROID E 

IOS; BLUETOOH; CÂMERA DE RÉ; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; FARÓIS E 

LANTERNAS DE NEBLINA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS; 

TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS; FREIOS ABS OU MAIS; TRIO 
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ELÉTRICO; ALARME ANTIFURTO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E 

TRASEIROS COM SISTEMA ANTIESMAGAMENTO; DESEMBAÇADOR VIDRO 

TRASEIRO; LIMPADORES COM SENSOR DE CHUVA; FARÓIS COM 

REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA; RODA SOBRESSALENTE DE TAMANHO 

ORIGINAL AÇO OU MAIS; TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

EXIGIDOS POR LEI; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES; CATÁLOGO DE PEÇAS E 

MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. 

 

Item 02: Serão adquiridos 4 (quatro) Computadores DESKTOP, com as seguintes 

especificações mínimas: COMPUTADORES COMPLETO, CARACTERÍSTICAS: 

PROCESSADOR: I3 10ª GERAÇÃO OU RYZEN, EQUIVALENTE (OU 

SUPERIORES), MEMÓRIA: MINIMO 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 MINIMO 

2400MHZ, SSD MINIMO 240GB, MONITOR 21,5 (OU SUPERIOR), WINDOWS 10 

ORIGINAL INSTALADO 

 

Item 03: Serão adquiridos 02 (duas) Impressoras Laser Multifuncional, com as seguintes 

especificações mínimas: IMPRESSORA MULTFUNCIONAL ESPECIFICAÇÕES:  

VELOCIDADE: IMPRESSÃO EM PRETO: ATÉ 40 PPM, PRIMEIRA PÁGINA 

PRETO: 6,5 SEG. 1, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 100.000 PÁGINAS  

 TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER 

 RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: NORMAL (600 X 600 DPI) e ALTA RESOLUÇÃO 

(1200 X 1200 DPI) 

MEMÓRIA: MIN.:256 MB /MÁX.:512 MB 

 LÍNGUAS IMPRESSAS: PCL 5/ PCL XL/PS/PCL6 

 VELOCIDADE DO PROCESSADOR: mínimo 600 MHZ  

CONECTIVIDADE: CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: PRINTERON PRINT; 

CAPACIDADE SEM FIO: NÃO; PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, HOST 

USB e PORTA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INTEGRADA 

 DETALHES DO SCANNER: TIPO DE SCANNER: MESA, ADF, FORMATO DE 

ARQUIVO: PDF, JPG, TIFF, XPS, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓTICA: ATÉ 

1200 DPI (MESA); ATÉ 600 DPI (ADF), TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO, 

MÁXIMO: 216 X 297 MM, TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÁXIMO: 216 

X 356 MM, TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÍNIMO: 145 X 145 MM, 

 DETALHES COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA: PRETO: ATÉ 40 CPM, 

RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO PRETO): ATÉ 600 X 600 DPI, COPIAR 

CONFIGURAÇÕES DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25 A 400% e CÓPIAS 

(MÁXIMO): ATÉ 99 CÓPIAS 

 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7 (32/64 BITS), 

WINDOWS 2008 SERVER R2, WINDOWS 8 (32/64 BITS), WINDOWS 8.1 (32/64 

BITS), WINDOWS 10 (32/64 BITS), WINDOWS 2012 SERVER, WINDOWS 2016 

SERVER (WINDOWS 7 OU SUPERIOR) 

GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA 
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Item 04: Será adquirido 01 (um) Grupo de Gerador Portátil, com as seguintes 

especificações mínimas: POTÊNCIA DE 4,1 A 7 KVA; COMBUSTÍVEL DIESEL. 

 

02.  DA MARCA/GARANTIA 

  

02.01. As licitantes deverão citar a Marca dos itens cotado, bem como anexar à proposta 

de preço. 

 

02.02.  Será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses: 

 

a) Do item 01, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem 

em componentes internos de motor e transmissão, sendo certo que tal garantia 

deverá ser prestada por conta exclusiva da empresa fornecedora, inclusive no que 

se refere à remoção do veículo para a oficina de assistência técnica, inobstante o 

seu local ou ainda, o deslocamento para o suporte nas instalações do Contratante. 

 

b) Dos itens 02 a 04, para defeitos de fabricação e montagem em componentes 

internos dos equipamentos, sendo certo que tal garantia deverá ser prestada por 

conta exclusiva da empresa fornecedora, inclusive no que se refere à remoção dos 

equipamentos para a oficina de assistência técnica, inobstante o seu local ou ainda, 

o deslocamento para o suporte nas instalações do Contratante. 

 

03. DO PRAZO  

 

03.01. O prazo para fornecimento dos itens 01 a 04, objetos da presente licitação será de no 

máximo 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização de 

Compras ou de Fornecimento, conforme o caso, sendo que eventuais pedidos de 

prorrogação deverão ser solicitados, antes do vencimento do prazo de entrega, 

devidamente justificados, para serem submetidos à apreciação superior. 

 

04. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

04.01.01. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

mesmos. 

04.01.02. Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação. 

 

04.02. Os itens 01 a 04 deverão ser entregues na Prefeitura Municipal, sito na Praça das 

Águas, n. 100 – Jardim São Sebastião, sem qualquer ônus para o Departamento 

requisitante. 
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04.03. A entrega deverá ser em dias úteis, no horário entre as 08h30minh ás 11h30min e 

13h30min ás 17h00min horas. 

 

05. DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  

 

5.2 O certame será realizado através da utilização da opção A informação dos dados para 

acesso deve ser feita na página inicial no site do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – 

BLL  www.bll.org.br 

 

5.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de Apoio, 

os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam 

o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 

 

06 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

6.1 Poderão participar deste Pregão todas as empresas que atenderem a todas as exigências 

deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos.  

 

6.2 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, nem 

aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de 

licitar e contratar com o Município de São Sebastião da Grama. 

 

6.3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, 

por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de 

acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como 

sua representante.  

 

6.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 

pregão eletrônico.  

 

6.5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

 

http://www.bll.org.br/
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7.  A participação na Licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 

condições deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e 

seus anexos. 

 

8. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, nem 

aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de 

licitar e contratar com o Município de São Sebastião da Grama. 

 

08 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO  
 

8.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Portal: Bolsa de 

Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 

 

8.2 O credenciamento do licitante vencedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

 

8.3 A chave de identificação e a senha terão validade de até 01 (um) ano e poderão ser 

utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa do site devidamente justificado.  

 

8.4 São de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal: 

Bolsa de Licitações do Brasil – BLL., ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 

licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

  

8.5 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços e declaração constante do Anexo II deste Edital, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico observado data e horário limite estabelecido.  

 

8.6 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

8.7 Caberá ao fornecedor 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. 

 

8.8 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 

ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou 

através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 

http://www.bll.org.br/
mailto:contato@bll.org.br
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09. DA HABILITAÇÃO 

 

09.01 - Na fase de habilitação, o licitante, deverá apresentar os seguintes documentos (os 

quais deverão ser encaminhados concomitantemente com a proposta, por meio do sistema, 

até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública): 

 

09.02 Se o licitante desatender as exigências habilitatória, a pregoeira examinará a 

proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.  

 

9.3 Os documentos de habilitação serão os seguintes: 

 

09.03.01. - Habilitação Jurídica 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato Planejamento em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;  

 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

 

09.03.02. - Qualificação Econômico-Financeira 

 

a) Certidão Negativa (ou Positivas com efeito de Negativa) de Pedido de Falência ou 

Concordata ou Recuperação Judicial, expedida por setor do Poder Judiciário da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, sendo 

que, na hipótese de não constar prazo de validade, esta Municipalidade aceitará como 

válidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data 

fixada para a apresentação dos envelopes;  

 

09.03.03. - Regularidade Fiscal 
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a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

relativo ao domicílio sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do Município sede da empresa 

proponente; 

 

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

a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), nos 

termos do Título VII-A da Consolidação de Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 

n.º 452, de 01/05/1943, alterada pela Lei n.º 12.440, de 07/07/2011; 

 

09.03.04. - Da Documentação Técnica  

 

a) A empresa vencedora deverá apresentar catálogos dos itens 01 a 04.  

 

09.03.05. – Documentação Complementar  

 

a) Declaração da licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por 

seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme modelo contido no (modelo ANEXO VI). 

  

b) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, cadastro do responsável, conforme modelo contido no 

Anexo VII.  

 

c) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, de que se enquadra microempresas e empresas de pequeno 

porte: pretenderem fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei 

Complementar 123 de dezembro 2006 entregará declaração nesse sentido, (modelo - 

ANEXO IV). 
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09.04. A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser 

comprovada por ao menos 01 (um) dos seguintes documentos, que deverá(ão) ser 

entregue(s) junto com a declaração do subitem anterior:  

 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;  

 

b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra 

área que não a comercial;  

 

c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições - Simples Nacional;  

 

d) Declaração, firmada por contador, informando qual o porte da empresa (Microempresa, 

Empresa de Pequeno ou Cooperativa), de acordo com os limites previstos no art. 3º da LC 

123/06 e suas alterações.  

 

 

09.04.01. Caso a licitante que declarar a sua condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame, porém sem os 

benefícios concedidos pela LC 123/06 e suas alterações, na forma descrita no subitem 7.7, 

do item VII deste Edital. 

 

Observações: 

 

a) Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se 

da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos 

documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. 

 

b) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por 

qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente, ou mediante 

publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente ser relacionados, 

separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

c) Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

09.05. Os prazos de validade dos documentos necessários à habilitação deverão estar em 

vigência na data do recebimento dos Envelopes Propostas e Habilitação, sob pena de 

inabilitação das concorrentes. 

 

09.06. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  
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08. DOS PRAZOS 

 

08.01. Na Contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 

incluir-se-á o do vencimento. 

 

08.02. Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na entidade promotora da 

Licitação. 

 

08.03. As propostas terão obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, que não 

poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

08.04. Convocará a vencedora para a assinatura do Contrato que deverá se dar no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da convocação. 

 

08.05. Na hipótese de a entidade não assinar o Contrato com a vencedora, no prazo de 60 

(sessenta) dias, ficam estas liberadas.  

 

08.06.  Os Licitantes que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos 

termos do Edital serão atendidos durante o expediente da entidade pelo Departamento de 

Licitações do Município, até o segundo dia útil anterior à data fixada para sessão deste 

Pregão, no seguinte endereço: Praça das Águas, n. 100, Jardim São Domingos – São 

Sebastião da Grama/SP. - Telefone (0xx19) 3646-9951. 

 

09 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A Proposta de Preços compreenderá: 

 

a) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca comercial e modelo 

do material ofertado quando tratar-se de produto industrializado, apresentação da proposta 

implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos;  

 

b) preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo com até 

DUAS casas decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 

todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 

presente licitação;  
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c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

para abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes. 

 

d) garantia mínima de 12 (doze) meses; 

 

2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade total prevista neste Edital.  

 

3 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.  

 

4 - O preço ofertado é fixo e irreajustável; para os licitantes que fizerem lances será 

considerado o último valor ofertado.  

 

09.01. A Proposta deverá ser datilografada com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou impresso por processo 

eletrônico, com a indicação do número desta Licitação, a identificação e endereço 

completo da proponente e a qualificação do signatário.  

  

09.02. Não serão consideradas Propostas com oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

 

09.03. A apresentação da Proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e 

integral concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à 

legislação pertinente. 

 

09.04. As licitantes deverão citar a Marca do veículo cotado, bem como anexar à proposta 

de preço, prospectos contendo as características e especificações do veículo. 

 

09.05.  Será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses, para defeitos de fabricação e 

montagem em componentes internos de motor e transmissão, sendo certo que tal garantia 

deverá ser prestada por conta exclusiva da empresa fornecedora, inclusive no que se refere 

à remoção do veículo para a oficina de assistência técnica, inobstante o seu local ou ainda, 

o deslocamento para o suporte nas instalações do Contratante. 

 

10. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS – OFERECIMENTO 

DE LANCES  
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10.01. As propostas serão recebidas até o horário previsto, após ocorrerá à divulgação das 

propostas de preços recebidas. 

 

10.02. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 

participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor. 

 

10.03. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 

sido anteriormente ofertado pelo licitante. 

 

10.04. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

10.05. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos 

lances aos demais participantes. 

 

10.06. No caso de desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retomando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados. 

 

10.07. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes, através de mensagem eletrônica no site divulgando data e hora da reabertura 

da sessão. 

 

10.08 - A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. 

Após esta etapa, a duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 

sistema, por mais 2 (dois) minutos, visando à continuidade da disputa, quando houver 

lance admissível (inclusive intermediários) ofertado nos últimos 2 (dois) minutos, o 

sistema prorrogará automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e assim sucessivamente, 

até que não sejam registrados quaisquer lances. Não havendo novos lances ofertados nas 

condições estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando 

finalizado o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que 

ensejar prorrogação; 
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10.09 - Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o 

seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que 

poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil; 

 

10.10.  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 aqui previstas. 

 

11.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

  

11.11 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) 

Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor; 

 

11.12. Considerando que a documentação de Habilitação já foi encaminhada pelo 

licitante juntamente com sua proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará sua 

conformidade, informando no chat a relação de documentos recebidos e sua 

regularidade. 

 

11.12.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 

julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, 

via sistema, no prazo previsto no item 11.13, após solicitação do pregoeiro no sistema 

eletrônico. 

 

11.12.2. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para 

fins de habilitação. 

 

11.13. Sendo declarada vencedora pelo(a) Pregoeiro(a) a empresa terá prazo de 02 (duas) 

horas, contados da solicitação que o Pregoeiro assim o fizer via chat para envio da proposta 

adequada ao último lance ofertado e se necessário dos documentos complementares, em 

formato digital, via sistema.  

 

11.15. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
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o Edital. Também nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para 

que seja obtido preço melhor; 

 

11.16. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

 

11.17. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. Porém, nas hipóteses de 

desempate e preferência de contratação, devem ser seguidas as disposições da Lei 

Complementar n.º 123/2006, em seus arts. 44 e 45. 

 

11.18. Será adotado, quando houver a participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais, a aplicação das Leis Complementares 

nº 123 de 14/12/2006 e 147, de 07/08/2014, regulamentado pelo Decreto Federal nº 8.538, 

de 06/10/2015  

 

11.19. A licitante nessa condição deverá apresentar declaração conforme modelo constante 

do (ANEXO) de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(conforme o caso) nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que 

querem exercer o critério de desempate no julgamento das propostas de preços. 

 

11.20. Caso haja a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de 

lotes/itens, o(a) Pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DA LICITAÇÃO  

 

11.01. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 

observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 

de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

 

11.02. Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor 

valor: 

 

11.03. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a 

proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital. 
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11.04. Ocorrendo à situação a que se referem os subitens 11.2 e 11.3 deste Edital, a 

Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 

 

12.02. DO JULGAMENTO FINAL 

 

12.02.01. Será (ão) considerado (s) vencedor (es) o (s) licitante (s) que apresentar (em) 

menor preço por item referente a aquisição objeto do presente certame. 

 

13.03.  ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO (HABILITAÇÃO) DOS LICITANTES 

 

01 - Na fase de habilitação, o licitante, deverá apresentar os seguintes documentos (os 

quais deverão ser encaminhados concomitantemente com a proposta, por meio do sistema, 

até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública): 

 

02 Se o licitante desatender as exigências habilitatória, a pregoeira examinará a proposta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.  

 

14 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
 

14.1 DA IMPUGNAÇÃO 

 

14.1.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital de Licitação perante o 

Município de São Sebastião da Grama de até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura 

da sessão do pregão.  

 

14.1.2 Caberá a autoridade superior decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.  

 

14.1.3 Acolhida à impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

 

14.1.4 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação.  
 

15. DOS RECURSOS  
 

15.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira 

poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões em 15 

(quinze) minutos, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que 

começará a correr do término do prazo do recorrente.  
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15.2 As alegações e memoriais dos recursos deverão se relacionar com as razões indicadas 

pelo licitante na sessão pública.  

 

15.3 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16. HOMOLOGAÇÃO 

 

16.01. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

pregoeira adjudicará o objeto ao vencedor e a autoridade superior homologará os 

procedimentos licitatórios. 

  

17. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO-GARANTIAS E PENALIDADES 

 

17.01. Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de três dias úteis, a 

contar do recebimento da comunicação específica, para assinar o Contrato respectivo, que 

obedecerá às condições indicadas na minuta de contrato (modelo ANEXO VIII), na qual 

estão definidas as condições da entrega do objeto, do pagamento dos preços, as obrigações 

da empresa contratada e as penalidades a que estará sujeita para eventual inobservância das 

condições ajustadas.  

 

17.02. A contratada entregara o objeto contratado com observância rigorosa das condições 

deste Edital. 

 

17.03. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo fixado na convocação 

específica caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, 

sujeitando-a as penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 

 

17.03.01. Ocorrendo essa hipótese, o Processo retornará ao Pregoeiro, que convocará os 

licitantes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais Propostas, bem como da 

habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta 

atenda, integralmente, ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para 

assinar o Contrato.  

 

17.04.  O licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às seguintes 

penalidades: 

 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de São 

Sebastião da Grama;  
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b) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação. 

 

17.05 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 

física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

17.06 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla 

defesa, e deverá ser registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES. 

 

17.07 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CONTRATANTE poderá, garantida 

a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

 

b) Multa equivalente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da 

obrigação, até o limite de 15 (quinze) dias; 

 

c) Multa equivalente a 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da 

obrigação, a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, 

quando será declarada a inexecução contratual; 

 

d) Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento 

de contratar com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

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

enquanto perdurarem os motivos determinados na punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e, 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

17.08. As penalidades serão aplicadas mediante regular Procedimento Administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa e poderão ser aplicadas cumulativamente, 

conforme disposto em Lei. 

 

18. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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18.01. O Contrato deverá ser executado de acordo com as suas cláusulas, respondendo 

cada qual pelas conseqüências da inexecução. 

 

18.02. A execução do Contrato será acompanhada através do Departamento Municipal de 

Planejamento. 

 

18.03. A Contratada é responsável pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo essa responsabilidade e fiscalização feita 

pela Contratada. 

 

18.04. A Contratada assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de 

proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da Contratação.  

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

19.01. Sem prejuízo das disposições previstas em Lei, compete à contratada: 

 

19.01.01. Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou 

prepostos ao contratante ou ainda à terceiros em decorrência do fornecimento do veículo. 

 

19.01.02. Arcar com todas as despesas relativas a entrega do veículo, incluídos aí, frete, 

distribuição, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e outros inerentes à comercialização. 

 

19.01.03. Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos 

assumidos ou gerados, em razão do fornecimento. 

 

19.01.04. Responsabilizar-se pela segurança do transporte, bem como pela qualidade do 

produto oferecido, atentando para as especificações técnicas exigíveis. 

 

19.01.05. Prestar garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de kilometragem, para 

defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão, 

sendo certo que tal garantia deverá ser prestada por conta exclusiva da empresa 

fornecedora, inclusive no que se refere à remoção do veículo para a oficina de assistência 

técnica, inobstante o seu local ou ainda, o deslocamento para o suporte nas instalações do 

Contratante. 

 

19.01.06. Atentar para as normas de segurança vigentes, quando do fornecimento.  
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19.01.07. Obedecer todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, partes 

integrantes da presente licitação. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

20.01. Constituem obrigações do Contratante: 

 

20.01.01. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Edital. 

 

20.01.02. Inspecionar e recepcionar o veículo. 

 

20.01.03.  Recusar o veículo, caso não estiver compatível com as especificações constantes 

do Edital. 
                    

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

21.01. As despesas decorrentes do objeto desta Licitação correrão, à conta de dotação 

orçamentária própria do Município, classificada sob o código: 

  

02.06.01.103010010.1.017000.4.4.90.52.48.00.00 – 2324 

02.06.01.103010010.2.044000.4.4.90.52.99.00.00 – 2301 

 

22.  DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

22.01. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega pelo 

Departamento Financeiro, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente 

conferida e atestada pelo responsável pelo Departamento Planejamento, que é o órgão 

municipal responsável pelo recebimento, fiscalização e execução da contratação.  

 

22.02. Nenhum pagamento de acréscimo no preço do objeto licitado será autorizado sem o 

devido aditamento contratual, ou quando ausentes os pressupostos exigidos em lei. 

 

22.03. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em 

conta corrente, ou através da emissão de cheque nominal à CONTRATADA. 

 

22.04. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 

e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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a) Revogá-lo, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu 

processamento ou infringência de dispositivo legal; 

 

 b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de Propostas, na 

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 

 

c) Adiar o recebimento das Propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data; 

 

d) A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

e) Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

f) Solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas via e-mail. 

 

g) Não serão aceitas solicitações de impugnação do edital encaminhadas via fax, e-mail ou 

correspondência. 

 

h) Da sessão pública de processamento do pregão será lavrada ata circunstanciada, que será 

assinada pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

 

i) As recusas ou as impossibilidades de assinatura devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

j) Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

 

k) O resultado do presente certame será divulgado no D.O.E. e no endereço eletrônico 

www.ssgrama.sp.gov.br/.  

 

l) Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado. 

 

24.02. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da Licitação, 

promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar a 

instrução do Processo licitatório.  

 

http://www.ssgrama.sp.gov.br/
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24.03. Informações complementares sobre a presente Licitação poderão ser obtidas junto 

ao Departamento de Compras e Licitações do Município, sito à Praça das Águas, n.º 100 – 

Jardim São Domingos, ou pelo telefone (0xx19) 3646-9951, de Segunda a Sexta-feira no 

horário de 08h30min as 13h30min h e das 14h00min às 17h00min. 

 

 

São Sebastião da Grama, 10 de setembro de 2021. 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARTHA 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 09/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2021 

 

ANEXO I - Termo de Referencia 

 

Objeto: Aquisição veículo, bem como equipamentos e materiais permanentes para a 

Gerência Municipal de Saúde, em conformidade com a verba do convênio/proposta nº 

11548.148000/1190-04, conforme plano de trabalho cadastrado no FNS, de acordo com as 

especificações adiante e demais condições estabelecidas neste edital. 

 

2 - Características: 

 

Item 01: Será adquirido 01 (um) veículo zero km de 07 lugares, com as seguintes 

especificações mínimas: VEÍCULO NOVO ZERO KM, DO ANO OU SUPERIOR; COR 

BRANCA; MOTOR FLEX; POTÊNCIA DE 111 CV OU MAIS; DIREÇÃO 

HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; AR CONDICIONADO; CONTROLE DE 

ESTABILIDADE E TRAÇÃO; CÂMBIO MANUAL OU MAIS; 02 AIR BANG 

FRONTAL DUPLO, OU MAIS; RODAS DE ALUMÍNIO ARO 16 OU MAIS; BANCOS 

COM REVESTIMENTO PREMIUM, OU COURO OU MAIS; CENTRAL 

MULTIMÍDIA DE 7 POLEGADAS OU MAIS; COM ESPELHAMENTO ANDROID E 

IOS; BLUETOOH; CÂMERA DE RÉ; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; FARÓIS E 

LANTERNAS DE NEBLINA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS; 

TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS; FREIOS ABS OU MAIS; TRIO 

ELÉTRICO; ALARME ANTIFURTO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E 

TRASEIROS COM SISTEMA ANTIESMAGAMENTO; DESEMBAÇADOR VIDRO 

TRASEIRO; LIMPADORES COM SENSOR DE CHUVA; FARÓIS COM 

REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA; RODA SOBRESSALENTE DE TAMANHO 

ORIGINAL AÇO OU MAIS; TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

EXIGIDOS POR LEI; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES; CATÁLOGO DE PEÇAS E 

MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. 

 

Item 02: Serão adquiridos 4 (quatro) Computadores DESKTOP, com as seguintes 

especificações mínimas: COMPUTADORES COMPLETO, CARACTERÍSTICAS: 

PROCESSADOR: I3 10ª GERAÇÃO OU RYZEN, EQUIVALENTE (OU 

SUPERIORES), MEMÓRIA: MINIMO 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 MINIMO 

2400MHZ, SSD MINIMO 240GB, MONITOR 21,5 (OU SUPERIOR), WINDOWS 10 

ORIGINAL INSTALADO 

 

Item 03: Serão adquiridos 02 (duas) Impressoras Laser Multifuncional, com as seguintes 

especificações mínimas: IMPRESSORA MULTFUNCIONAL ESPECIFICAÇÕES:  

VELOCIDADE: IMPRESSÃO EM PRETO: ATÉ 40 PPM, PRIMEIRA PÁGINA 
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PRETO: 6,5 SEG. 1, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 100.000 PÁGINAS  

 TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER 

 RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: NORMAL (600 X 600 DPI) e ALTA RESOLUÇÃO 

(1200 X 1200 DPI) 

MEMÓRIA: MIN.:256 MB /MÁX.:512 MB 

 LÍNGUAS IMPRESSAS: PCL 5/ PCL XL/PS/PCL6 

 VELOCIDADE DO PROCESSADOR: mínimo 600 MHZ  

CONECTIVIDADE: CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: PRINTERON PRINT; 

CAPACIDADE SEM FIO: NÃO; PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, HOST 

USB e PORTA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INTEGRADA 

 DETALHES DO SCANNER: TIPO DE SCANNER: MESA, ADF, FORMATO DE 

ARQUIVO: PDF, JPG, TIFF, XPS, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓTICA: ATÉ 

1200 DPI (MESA); ATÉ 600 DPI (ADF), TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO, 

MÁXIMO: 216 X 297 MM, TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÁXIMO: 216 

X 356 MM, TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÍNIMO: 145 X 145 MM, 

 DETALHES COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA: PRETO: ATÉ 40 CPM, 

RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO PRETO): ATÉ 600 X 600 DPI, COPIAR 

CONFIGURAÇÕES DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25 A 400% e CÓPIAS 

(MÁXIMO): ATÉ 99 CÓPIAS 

 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7 (32/64 BITS), 

WINDOWS 2008 SERVER R2, WINDOWS 8 (32/64 BITS), WINDOWS 8.1 (32/64 

BITS), WINDOWS 10 (32/64 BITS), WINDOWS 2012 SERVER, WINDOWS 2016 

SERVER (WINDOWS 7 OU SUPERIOR) 

GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA 

 

Item 04: Será adquirido 01 (um) Grupo de Gerador Portátil, com as seguintes 

especificações mínimas: POTÊNCIA DE 4,1 A 7 KVA; COMBUSTÍVEL DIESEL. 

 

A empresa deverá apresentar do item, prospectos e/ou catalogo contendo as 

características e especificações do item que se consagrar vencedora. 
 

 

Será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses:  
 

a) Do item 01, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem 

em componentes internos de motor e transmissão, sendo certo que tal garantia 

deverá ser prestada por conta exclusiva da empresa fornecedora, inclusive no que 

se refere à remoção do veículo para a oficina de assistência técnica, inobstante o 

seu local ou ainda, o deslocamento para o suporte nas instalações do Contratante. 
 

b) Dos itens 02 a 04, para defeitos de fabricação e montagem em componentes 

internos dos equipamentos, sendo certo que tal garantia deverá ser prestada por 

conta exclusiva da empresa fornecedora, inclusive no que se refere à remoção dos 
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equipamentos para a oficina de assistência técnica, inobstante o seu local ou ainda, 

o deslocamento para o suporte nas instalações do Contratante. 
 

O produto ofertado deve estar de acordo com as normas NBR/ABNT e em atendimento à 

legislação e demais normas vigentes aplicáveis. 
 

Declaro que os preços apresentados contemplam, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, 

necessárias à completa execução do contrato.  

 

3. - Condições de entrega:  
 

A entrega deverá ocorrer no máximo em até 30 (trinta) dias corridos, contados do 

recebimento da Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogado a critério da 

administração com justificativa.   
 

4. - Condições de pagamento:  
 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias contados da emissão do 

Atestado de Recebimento do produto.  
 

LOCAL DE ENTREGA:  

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Praça das Águas, 100 – Jardim São Domingos 

Horário: 8h às 11h e das 13h às 16h, de 2ª a 6ª feira.  

 

         Rita de Cássia Ferreira Andrade Senhoras 

              Gestora do Departamento de Saúde 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

 

 

ANEXO II - MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

 

Denominação do Proponente: ................................... 

Endereço: ...................................         CEP: ................................... 

CNP: ...................................                Inscrição Estadual: ................................... 

Fone: ...................................               Fax: ................................... 

E-mail: ................................... 

 

 

Obs: adverte-se que a simples apresentação desta proposta será considerada como 

indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste 

certame, ou de que a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública.  

 

a) Prazo para entrega: ______________ (máximo 30 dias após o pedido).  

b) Prazo de validade da proposta:_______________(mínimo 60 dias).  

 

Declaro, sob as penas da lei, que os materiais ofertados atendem todas as especificações 

exigidas no Anexo I – Termo de Referência.  

 

Declaro que os preços apresentados contemplam, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, 

necessárias à completa execução do contrato.  

 

Será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses:  

 

a) Do item 01, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem 

em componentes internos de motor e transmissão, sendo certo que tal garantia 

deverá ser prestada por conta exclusiva da empresa fornecedora, inclusive no que 

se refere à remoção do veículo para a oficina de assistência técnica, inobstante o 

seu local ou ainda, o deslocamento para o suporte nas instalações do Contratante. 

 

b) Dos itens 02 a 04, para defeitos de fabricação e montagem em componentes 

internos dos equipamentos, sendo certo que tal garantia deverá ser prestada por 

conta exclusiva da empresa fornecedora, inclusive no que se refere à remoção dos 
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equipamentos para a oficina de assistência técnica, inobstante o seu local ou ainda, 

o deslocamento para o suporte nas instalações do Contratante. 

 

As entregas deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do 

recebimento da Autorização de Compras ou de Fornecimento, conforme o caso, pela 

DETENTORA, sendo que eventuais pedidos de prorrogação deverão ser solicitado, antes 

do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela DETENTORA, para 

serem submetidos à apreciação superior. 

 

A licitante vencedora deverá apresentar citar a Marca e modelo do item cotado, bem 

como anexar à proposta de preço, prospectos contendo as características e 

especificações do veículo. 

 

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS: 

 

Item Produto QTE Marca V.Unit.  V.Total 

       

 

 

 

Local_______ _______________________DATA: ____/____________/2021.  

 

 

 

___________________________________________________  

Assinatura do representa legal da empresa  

 

 

Nome do representante:___________________________________ 

RG do representante:_____________________________________ 

Telefone: (___) - ___________________ 

e-mail:_____________________________________________________ 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

 

 

 

Ao 

Município de São Sebastião da Grama 

Praça das Águas, nº 100 – Jardim São Domingos 

CEP/Cidade: 13.790-0000 - São Sebastião da Grama   

 

 

  A signatária ______________, CNPJ _____________ , por seu 

representante legal, declara estar de acordo com todos os termos do Edital de Licitação n.º 

...../2021 – Pregão n.º ......./2021 e de todos os seus anexos, todos de seu integral 

conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.  

Local e Data 

 

 

_________________________ 

Nome e assinatura da Licitante  
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

 
ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

Ao 

Município de São Sebastião da Grama 

Praça das Águas, nº 100 – Jardim São Domingos 

CEP/Cidade: 13.790-0000 - São Sebastião da Grama   

 

 

 

  DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a empresa 

_______________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ 

nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº ..../17, 

realizado pelo Município de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. 

  Declara ainda que não se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 

3º, § 4º da Lei 123/06. 

 

Local e data 

 

___________________________ 

Assinatura do representante legal 

 
 

 
Nome do representante legal:_____________________________________ 

RG do representante legal:_________________
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

   Eu, ....................., CPF ..........................., representante legal da 

empresa ..................................., no procedimento licitatório, do Município de  São 

Sebastião da Grama/SP., Pregão n.º ....../2021, declaro, sob as penas da Lei que em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, não 

possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

 

 

                                     Local e Data: 

 

 

_______________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(representante legal) 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

 

 

ANEXO VII 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

 

Declaro ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a identificação da 

pessoa que irá assinar o contrato.  

 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

RG:  

Data de Nascimento:   

Endereço residencial:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone Residencial:  

Telefone Comercial:  

 

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

Local e data.  

 

 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do representante legal da empresa  

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante)  
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO N.º......... /2021 

 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

DA GRAMA E A EMPRESA................ PARA AQUISIÇÃO DE ........................ PARA 

A GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A VERBA 

DO CONVÊNIO/PROPOSTA Nº 11548.148000/1190-04, CONFORME PLANO DE 

TRABALHO CADASTRADO NO FNS. 

 

CONTRATANTE: 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, pessoa jurídica 

de direito público, localizado na Praça das Águas, n. 100 – Jardim São Domingos, em São 

Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o número 

45.741.527/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o José Francisco 

Martha, inscrito no CPF nº......................, portador da célula de identidade cível sob o nº 

......................, residente e domiciliado em ........................, no Estado de São Paulo, à 

........................., Bairro ............................. 

 
CONTRATADA: 

 

................................., pessoa jurídica de direito privada, localizada na cidade de 

..........................................., no Estado de ............................, na .................................., n° 

.............., ..................inscrita no CNPJ sob o número ............................, neste ato 

representado por ..................., nacionalidade, profissão, inscrito no CPF 

nº..........................., portador da célula de identidade cível sob o 

nº..............................,residente e domiciliado na Rua ........................, nº...., 

Bairro....................., em ............................Estado......................... 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

 
Licitação pregão nº......, datado de .... de..... de 2021, em conformidade com a Lei Federal 

n.º 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei 8.666/93 e suas alterações  e no Decreto 

Municipal  028/2005. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

01.01 - O presente Contrato tem por objeto aquisição do(s) item(ens) abaixo relacionado(s) 

para a Gerência Municipal de Saúde, em conformidade com a verba do convênio/proposta 
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nº 11548.148000/1190-04, conforme plano de trabalho cadastrado no FNS, de acordo com 

as especificações adiante e demais condições estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico 

n.º 16/2021, Processo Licitatório n.º 58/2021, e propostas (os quais fazem parte integrante 

deste, independentemente de transcrição), a saber: 

 

Item Produto Quantidade Marca 

    

 

01.02 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos, os documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram 

conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado, bem 

como a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de 

......../........./2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO 

 

02.01 - O prazo para fornecimento do veículo, objeto da presente licitação será de no 

máximo 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização de 

Compras ou de Fornecimento, conforme o caso, sendo que eventuais pedidos de 

prorrogação deverão ser solicitado, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente 

justificados, para serem submetidos à apreciação superior. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LOCAL DE ENTREGA 

 

03.01. O(s) Item(ns) constante na Cláusula primeira desse Contrato deverá(ão) ser 

entregue(s) na Prefeitura Municipal, sito na Praça das Águas, n. 100 – Jardim São 

Sebastião, sem qualquer ônus para o Departamento requisitante. 

 

03.02. A entrega deverá ser em dias úteis, no horário entre as 08h30minh ás 11h00min e 

13h00min ás 16h00min horas. 

 

03.04 - O OBJETO que não for aceito deverá ser substituído dentro do prazo máximo de 

03 (três) dias. 

 

03.05 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do(a) servidor(a) 

público(a) municipal ..............., inscrito(a) no CPF sob o nº ................, nos termos do art. 

67 da Lei nº 8.666/93, devendo o gestor do contrato comunicar previamente ao Setor de 

Licitação e Contratos acerca da prorrogação, caso ocorram motivos de força maior ou as 

parte julguem necessário ao melhor atendimento dos objetos deste contrato mediante 

oficio. 



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br      

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS DECORRENTES DA ENTREGA 

 

04.01 - Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas 

necessárias à entrega do objeto.   

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  

 

05.01 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição do(s) objeto(s) 

abaixo identificado(s), o valor fixo e irreajustável de R$ ....... (........), a saber: 

 

Item Produto QTE Marca V.Unit.  V.Total 

       

 

05.02. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega pelo 

Departamento Financeiro, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente 

conferida e atestada pelo responsável pelo Departamento de Planejamento, que é o órgão 

municipal responsável pelo recebimento, fiscalização e execução da contratação.  

 

05.03. Nenhum pagamento de acréscimo no preço do objeto licitado será autorizado sem o 

devido aditamento contratual, ou quando ausentes os pressupostos exigidos em lei. 

 

05.04. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em 

conta corrente, ou através da emissão de cheque nominal à CONTRATADA. 

 

05.05. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 

e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

  

05.06.  Havendo atraso nos pagamentos (salvo pelos motivos mencionados nos itens 2 e 3, 

sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso 

verificado.  

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

06.01 – Entregar ao CONTRATANTE o objeto do presente contrato, arcando com todas as 

despesas relativas à sua entrega, incluindo encargos sociais, trabalhistas e fiscais. 

 

06.02.  Será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses, nos termos e condições 

estabelecidos no item 02.02 do edital de Pregão Eletrônico n.º 16/2021, Processo 

Licitatório n.º 58/2021. 

 

06.03 - Responsabilizar-se pela segurança do transporte, bem como pela qualidade do 

produto oferecido, atentando para as especificações técnicas exigíveis. 

 

06.04 - Obedecer todas as exigências estabelecidas no Edital de Convocação e seus anexos, 



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br      

 
partes integrantes do presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

07.01 - Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste instrumento. 

 

07.02 – Recusar o objeto do presente contrato se o mesmo não atender o disposto no 

instrumento convocatório. 

 

07.03 - Aplicar as penalidades cabíveis 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

08.01 - As partes atribuem ao presente Contrato, para todos os efeitos legais, o valor 

global, fixo e irreajustável de R$ .........................., (............................). 

 

08.02 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação 

orçamentária própria do Município, classificada sob o código: 

 

02.06.01.103010010.1.017000.4.4.90.52.48.00.00 – 2324 

02.06.01.103010010.2.044000.4.4.90.52.99.00.00 – 2301 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E PENALIDADES 

 

09.01. 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 

Municipal: 

 

a) Advertência por escrito; 

 

b) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da obrigação pela recusa no 

fornecimento do objeto, até o limite de 15 (quinze) dias; 

 

c) Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da obrigação, a partir do 16º (décimo 

sexto) dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 

 

d) Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento 

de contratar com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

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

enquanto perdurarem os motivos determinados na punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e, 
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após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

09.02. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as 

demais penalidades previstas neste instrumento e no edital do Pregão correspondente. 

 

09.03. As penalidades impostas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no 

cadastro de fornecedores do Setor de Compras e Licitações do Município de São Sebastião 

da Grama. 

 

09.04. - As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos sub-itens precedentes não 

terão caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a 

CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 

venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 

 

09.05. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades 

elevadas nos itens procedentes. 

 

09.06. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 

CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 

 

09.07. A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

 

10.01 O presente Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, a qualquer 

tempo, de conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 

alterações posteriores. 

 

10.02. 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 do 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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13.01 - O presente contrato terá vigência a contar da data da sua assinatura, até a data em 

que estiverem cumpridas todas as obrigações da CONTRATADA, em especial a garantia 

prevista no item 6.2 da CLÁUSULA SEXTA do presente instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.01 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Grama–SP, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento Contratual, dispensados todos os 

demais, por mais privilegiados que sejam. 

 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o 

firmam, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 

 

   São Sebastião da Grama,..... de ....... de 2021. 

 

 

_______________________________ 

Município de São Sebastião da Grama 

José Francisco Martha 

CONTRATANTE 

 

 

______________________________________ 

................................. 

................... 

CONTRATADA 

 

 

 

________________              ____________________ 

TESTEMUNHA              TESTEMUNHA 

NOME:                                      NOME: 

RG:                 RG: 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

ANEXO VIII 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 

Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” 

anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
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LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 

DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico. 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

 
 

ANEXO IX 

 

CADASTRO DO RESPONSAVEL 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA:  

CONTRATO N°  

OBJETO:  

 

Nome:  

Cargo:  

RG nº:  

CPF nº:  

Endereço:  

Telefone:  

e-mail:  

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome:  

Cargo:  

Endereço:  

Telefone:  

e-mail:  

 

São Sebastião da Grama, __ de ______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARTHA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2021 

 

ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

(A ser Preenchido pela Prefeitura) 

 

CONTRATANTE:  

CNPJ Nº:  

CONTRATADA:  

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM):  

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA:  

OBJETO:  

VALOR (R$):  

 

 

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 

epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à 

correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na 

origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos 

quando requisitados. 

 

São Sebastião da Grama, __ de _____________ de 2021. 

 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: ________________________________ 

E-mail institucional:_____________________________ 

E-mail pessoal:________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

 


