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ADVERTÊNCIA 
A Municipalidade ADVERTE a Todos os LICITANTES, que não Hesitará em PENALIZAR 

empresas que descumprirem o pactuado. 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2022 - Processo nº 0209/2022  

 Denominação: 

 

 CNPJ n°: 

 

 Endereço: 

 

 e-mail: 

 

 Cidade: 

 

Estado:

 

 Telefone: 

 

Fax: 

 

     

 Obtivemos, através do acesso à página www.guapiara.sp.gov.br, 

nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada. 

     

 Local:  ,  de  de 2022 
     
   

 

 

   Assinatura  

Caro Licitante, 
 
Com a intenção de facilitar futura comunicação entre esta Prefeitura Municipal 
de Guapiara e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de 
retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de Compras, por meio do fax:(15) 3547-
1142 ou do e-mail: compras@guapiara.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
Obs.: a remessa deste recibo se torna obrigatória para que possamos enviar ou 
comunicar qualquer alteração no edital. 
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EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL  

COMPRAS 

PROCESSO Nº 0209/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por Item, conforme descrição contida 
neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá Lei Federal n° 8.666/93, 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 55/2006, Decreto 
Municipal nº 157, de 30 de novembro de 2018, bem como à legislação correlata, e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
Data da licitação: 09 de Fevereiro de 2022 

Horário: 13:20 (treze horas e vinte minutos - horário local) 

Endereço: Rua Egidio Seabra do Amaral 260, Centro, Guapiara SP, CEP 18.310-000. 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa para Aquisição de implemento agrícola e 
equipamentos, uma Grade Aradora, doze Roçadeiras e seis Podadeiras para uso da Secretaria 
Municipal de Agricultura da Municipalidade (Convênio SAA – PRC 2021 – 00139DM – Governo do 
Estado de São Paulo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento Dep. Administração), conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos.  

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado 
ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

 
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou 
em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não 
funcionem no País; 
2.2.2. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o MUNICIPIO DE 
GUAPIARA.  
2.2.3. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, 
inciso V, da Lei n°9.605, de 1998; 
2.2.4. Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
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3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação da habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, 
identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

 
3.2. Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular, 
ou, ainda, carta de credenciamento, conforme modelo anexo deste edital, que comprove os 
necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da proponente com reconhecimento de firma em cartorio. 

 
3.3. Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento 
equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta comercial, 
no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 

 
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

 
4. DA ABERTURA DA SESSÃO 

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no 
preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, 
deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

 
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo); 

 
4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme 
modelo anexo a este Edital, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006; 

 
4.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em 
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não 
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá 
apresentar a respectiva declaração. 

 
4.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, 
indevassáveis e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO Nº 006/2022 
 DATA/HORA: 09/02/2022, 13:20 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
 
ENVELOPE B - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO Nº 006/2022 
 DATA/HORA: 09/02/2022, 13:20 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
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4.2. Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciamento, 
Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, sejam protocolados na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA – Rua Egidio Seabra do Amaral,260 – Centro, Guapiara-
SP, com toda identificação do licitante e dados pertinente ao procedimento licitatório em epígrafe e, 
impreterivelmente, com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário previsto para abertura da 
sessão pública supracitada. 

 
4.2.1. Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos 
documentos referidos no item 4.2 corre por conta e risco do licitante. 

 

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao enquadramento na 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, ou à elaboração independente de proposta, sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

 
5. DA PROPOSTA COMERCIAL 

5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como 
também rubricadas em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

 
5.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo 
de Referência Anexo I. 

 
5.1.2. Preço por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os 
preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência 
Anexo I. 

 
5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na 
contratação do objeto. 

 
5.1.2.2.  Torna se obrigatório apresentar proposta em arquivo 
digital (LICPRG62022.XLS) conforme disponível no site (preencher 
apenas os campos da planilha que permitem DADOS da EMPRESA, VALOR 
UNITARIO, MARCA e DATA), não alterando o conteúdo do arquivo ou 
enviar por e-mail, gravar em pendrive como arquivo único. 

 
5.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência Anexo I. 

 
5.1.4. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência Anexo I. 

 
5.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
da sua apresentação. 

 
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
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estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

 
6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 
preço, para participação na fase de lances. 

 
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos. 

 
6.3.2. Para efeitos de classificação, lances e julgamento das propostas, considerar-se-ão os preços 
inclusos todos os encargos e impostos, inclusive o ICMS, e a diferença de alíquota no caso de 
empresas fora do estado. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 
7.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 
do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 

 
7.3. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME - ou 
empresa de pequeno porte - EPP - será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

 
7.3.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja 
uma ME/EPP. 

 
7.3.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos. 

 
7.3.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo 
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o 
estabelecido no subitem anterior. 

 



6

 

Rua Egidio Seabra do Amaral, 260  Fone (15) 3547-1142  e-mail: compras@guapiara.sp.gov.br  CEP: 18310-000 

7.3.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo 
de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá 
apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

 
7.3.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor 
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 
inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a 
classificação inicial. 

 
7.3.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 
final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em 
primeiro lugar. 

 
7.3.7. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de 
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações. 

 
7.3.8. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público. 

 
7.4. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que 
seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta. 
 

8.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

8.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto, decidindo motivadamente a respeito. 

 
8.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

 
8.4. Se for o caso, o Pregoeiro exigirá que o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar 
apresente amostra, para a verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de 
Referência e consequente aceitação da proposta. 

 
8.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 
havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante 
será desclassificada. 

 
8.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise. 
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8.4.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

8.5. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 
8.6. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a 
proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital. 

 
8.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
melhor preço. 

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

 
8.8. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição 
de  habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 
9.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

 
9.2. Para a habilitação, o licitante detentor do menor preço deverá apresentar os documentos a 
seguir relacionados: 

 

9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

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

 
b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove 
a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos  te rmos  do  artigo 8° da 
Instrução Normativa n°103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio – DNRC; 

 
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

9.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 
 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ; 
 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, 
admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei; 

 
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e/ou Estadual, do domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

e. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) – Certidão Negativa de Débito 
para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a 
Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para 
pagamento do débito, quando em litígio; 

 
f. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – 
Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.. 

9.2.2.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 
9.2.3. Documentos Complementares: 

 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital; 
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b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
conforme modelo anexo a este Edital. 

 
c. Atestado de capacidade técnica consistente em declaração firmada por pessoa jurídica de 
direito privado ou de direito público, comprovando que a empresa proponente possui referência 
anterior para a execução e as características do objeto ora licitada da quantidade pretendida, 
nos termos da Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
9.3. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e 
a complexidade de cada item. 

 
9.3.1. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 
9.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

 
9.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento 
da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

 
9.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 

 
9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

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

 
9.8.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 
havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

 
9.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação 
ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
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9.8.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal 
para a abertura da fase recursal. 

 
9.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

 
9.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes, os 
lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a 
Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes. 

 
10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
10.1.1. Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte com 
restrição na documentação de regularidade fiscal, o prazo a que se refere o subitem anterior 
iniciar-se´-á após o decurso da fase de regularização fiscal. 

 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

 
10.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão. 

 
10.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

 
10.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade  competente, conforme o caso, 
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
10.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

 
10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
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12. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, conforme o caso, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
12.2. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 65, da Lei nº 
8.666/93. 

 
12.3. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

 
12.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
12.5. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à 
Administração. 

13. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

13.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do 
instrumento, ou da data da retirada da Nota de Empenho, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 
14. DO PREÇO 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na minuta do instrumento de 
Contrato. 

 

16. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e 
na minuta do instrumento de Contrato. 

 

17. DO PAGAMENTO 
17.1. O prazo para pagamento será de no máximo até 30 (trinta) dias, após vistoria do objeto e 
liberação do recurso pelo governo do Estado, contados a partir da data da       apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura pela Contratada. 

 
17.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas e 
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quando da entrega do objeto, ao RECEBIMENTO DEFINITIVO do mesmo, após liberação do Recurso 
do Convênio SAA – PRC 2021 – 00139DM – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento Dep. Administração e a Comissão de Recebimento da Secretaria 
Municipal de Administração. 

 
17.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 

 
17.4. Caso o preço tenha sido contratado com a isenção referida no item 8.9, O documento fiscal 
deverá discriminar o valor do ICMS descontado e valor empenhado, nos termos do §1º do art. 1º. 
do Dec. Estadual nº 24.755/03. 

 
17.5. O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 

 
17.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Autorização de 
Pagamento. 

 
17.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 
Unidade Orçamentaria  Func/Prog  Categ.Econ.  Especificação  Ficha  SETOR 

02.00.00  02.05.00  02.05.01  20.6050042.1012  4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

63 
SEC. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO 

02.00.00  02.05.00  02.05.01  20.6050042.1012  4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

64 
SEC. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

19.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02. 

 
19.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
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b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 
19.3. O atraso injustificado na entrega, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 
8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não 
cumprida na seguinte proporção: 
 
a) atraso ou interrupção em até 2 (dois) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia; 
b) atraso ou interrupção entre 2 (dois) e 5 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) ao dia; 
c) atraso ou interrupção entre 5 (cinco) e 15 (quinze) dias, multa de 0,8% (oito décimos por cento) ao 
dia; 
d) atraso ou interrupção superiores a 15 (quinze) dias, estará caracterizada a inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no 
contrato, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no próximo item; 
 
19.4. Pela inexecução total ou parcial da entrega, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes 
penalidades: 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; e/ou 

b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Guapiara pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 

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

19. 6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
19.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
19.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município de Guapiara, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

 
19.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente. 

 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

 
20.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

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

 
20.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão pública do 
pregão. 

 
20.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face 
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

 
20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
20.7. 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, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
20.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.guapiara.sp.gov.br 

link compras ano 2021. 

20.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o 
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 
5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. 

 
20.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
20.10.1. ANEXO I - Termo de Referência/Modelo de Proposta 
20.10.2. ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII 

do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002) 
20.10.3. ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da  

habilitação 
20.10.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 

9.854/99) 
20.10.5. ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte 

20.10.6. ANEXO VI – Modelo de carta de credenciamento 
20.10.7. ANEXO VII – Modelo de Minuta de Contrato  
20.10.8. ANEXO VIII - Termo de Ciência e Notificação 
20.10.9.  ANEXO IX - Decreto nº 157, de 30 de novembro de 2.018. 
 

Guapiara SP 20 de Janeiro de 2022. 
 

José Matheus Rodolfo Freitas 
Prefeito Municipal de Guapiara SP 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA 

(MODELO PADRÃO A SER PREENCHIDO PELAS LICITANTES) 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Endereço: 
Telefone: 
Fac-símile: 
e-mail: 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD. 
marca/ 
modelo 

Valor Máximo
Unitario 
(em R$) 

Valor Máximo
Total 

(em R$) 

01 510.180 

GRADE NIVELADORA CONTROLE REMOTO Discos: 32; 
Largura de corte: 2920 mm; Dimensões dos discos: 20 x 
3,5 mm; Potência necessária: 85-90 CV; Espaçamento dos 
discos: 195 mm; Discos dianteiros: recortados; Discos 
traseiros: lisos; sistema de rodagem completo: hidráulico; 
Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, banhados 
a óleo permanente. OBS.: Prazo para entrega do objeto 
será de até 30 dias corridos após o recebimento da OCS. 
Garantia mínima de fábrica contra defeitos de fabricação 
12 meses. Marca/Modelo pré aprovado – GNCR 32 
discos Tatu Marchesan, similar ou superior 

01  47.500,00 47.500,00 

02 510.181 

Roçadeira a gasolina com as seguintes especificações 
mínimas: - cilindrada mínima de 29.8 cm³ / -  potência 
mínima de 1.9 cv / - rotação lenta mínima de 2,800 rpm - 
rotação máxima  de 12,50 rpm / - peso máximo de 7,4 kg 
-  capacidade mínima do tanque 580 ml / Acompanhada de 
cinto de suporte duplo, óculos de proteção, kit chaves para 
roçadeira  e manual de instruções em português . Garantia 
mínima de fábrica contra defeitos de fabricação 12 meses. 
Marca/Modelo pré aprovado - Roçadeira Stihl FS 160, 
similar ou superior 

12  2.525,00 30.300,00 

03 510.182 

Podador de Galhos: Cilindrada mínima: 1.55 polegadas 
cúbica / Cilindrada (cm³) mínima: 25.4 cm³ / Potência 
mínima: 1,3 hp a 8.500 rpm / Sabre mínima:12” – Ponta 
Rolante / Corrente mínima: H37 – 3/8” 1.3 mm- 22 dentes 
Peso máximo: 6,6 kg* /  Peso sem equipamento de corte 
e com depósito de combustível e óleo de corrente 
vazios. Garantia mínima de fábrica contra defeitos de 
fabricação 12 meses. Marca/Modelo pré aprovado - Stihl 
HT 75, Husqvarna 525P5S, ou similar ou superior. 

06  2.900,00 17.400,00 

TOTAL 95.200,00 

 *ANEXAR CATÁLOGO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL. 
 *INDICAR LOJA/ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REGIÃO 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do 
regular cumprimento das obrigações assumidas e quando da entrega do objeto, ao RECEBIMENTO DEFINITIVO do mesmo, após 
VISTORIA e liberação do Recurso do Convênio SAA – PRC 2021 – 00139DM – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento Dep. Administração e a Comissão de Recebimento da Secretaria Municipal de Administração, previstas 
neste Edital. 
 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Local de entrega Mercado Municipal do Produtor Rural (Ceasa) – Rua Vitalino Pagliato nº 103, 
Centro, Guapiara SP, CEP 18.310-000, comunicando o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Guapiara 15-3547-1142/35471148, 
prazo para entrega de até 30 (trinta) dias corridos, mediante pedidos em contrato de compra com entrega. 
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ANEXO II 
 

 
Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste 

qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação Pregão Presencial 006/2022 – Processo 

0209/2022  da Prefeitura Municipal de Guapiara - SP – SP, que não fomos declarados inidôneos e não 

estamos impedidos de contratar com o Poder Público, nem suspensos de contratar com a 

Administração, nos comprometendo a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 
 
 
 
 

  ,    de    de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do 
Representante legal da empresa 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 0006/2022 - Processo nº 0209/2022 

 
 

 
Eu, _ _ _ _ _ _ _ (nome completo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representante legal da 

Empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , com sede 

na Rua  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ , inscrita no CNPJ sob nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, interessada em participar da 

licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo indicado que visa a aquisição 

de _________, da Prefeitura Municipal de Guapiara, DECLARO, sob as penas da Lei, o pleno 

cumprimento aos requisitos de Habilitação. 

  
 

Local, data 
 

_____________________________________________ 
(nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
OBS: DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 

REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - RP Nº 006/2022 - Processo nº 0209/2022 
 
 

Eu, _ _ _ _ _ _ _ (nome completo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representante legal da 
Empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , com sede 
na Rua  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ , inscrita no CNPJ sob nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, interessada em participar da 
licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo indicado que visa a aquisição 
de __________, da Prefeitura Municipal de Guapiara, DECLARO, sob as penas da Lei, o que 
segue: 

  
a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

 
b) Declara, sob as penas da lei, que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal 
menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos; 

 
 

Local, data 
 

_____________________________________________ 
(nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 

 
 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, 
 

OU EMPRESA  DE PEQUENO PORTE  – EPP 
 
 
 
 
 
 
 

A Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº ................................. DECLARA,  sob as penas da Lei, que cumpre   os   

requisitos   legais   para   a   qualificação   como   MICROEMPRESA-ME,   ou EMPRESA  DE 

PEQUENO  PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 

a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 
 
 

  ,    de    de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do 
Representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

 
 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

A Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação do Edital do Pregão Presencial  006/2022 – Processo 

0209/2022  da Prefeitura Municipal de Guapiara - SP. 

 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 
 
 
 
 

  ,    de    de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do 
Representante legal da empresa 
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ANEXO VII 
 

MINUTA 
 
CONTRATO Nº ______/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022 - Processo nº 0209/2022 

 
1 - PREÂMBULO 

 
1.1 - PARTES: MUNICÍPIO DE GUAPIARA, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 

46.634.275/0001-88, com sede à Rua Egídio Seabra do Amaral, 260, representada neste 
ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ MATHEUS RODOLFO FREITAS, brasileiro, casado, 
portador da cédula de identidade sob o nº _____________ SSP/___, residente nesta 
cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa  
......................................, inscrita no CNPJ/MF sob nº ...................................., e IE sob nº 
............................, sediada à .........................., ............, na cidade de .................... - ......,  
representada neste ato pela sua proprietária a Srª  .................................., brasileiro(a), 
portador(a) da cédula de identidade nº .............................., e, CPF nº .................................., 
com o mesmo endereço acima, doravante denominada simplesmente CONTRATADA:  

 
1.2 - ATO AUTORIZATIVO: Despacho exarado  pelo Sr. Prefeito Municipal, JOSÉ MATHEUS 

RODOLFO FREITAS. 
 
1.3 - OBJETO DO CONTRATO: de empresa para Aquisição de implemento agrícola e 

equipamentos, uma Grade Aradora, doze Roçadeiras e seis Podadeiras para uso da 
Secretaria Municipal de Agricultura da Municipalidade (Convênio SAA – PRC 2021 – 
00139DM – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
Dep. Administração)  que especifica no Termo de Referência Anexo I do Edital e cláusula 3.1 e 
condições de contratação, conforme condições estabelecidas a seguir. 

 
1.4 -  SUBORDINAÇÃO LEGAL: As partes sujeitam-se às normas da Lei Federal n.º 8.666/93, com 

as alterações introduzidas pelas Leis Federais n.ºs 8883/1994,  9032/1995, 9648/1998 e 
9.854/1999 e às disposições contratuais contidas no presente Contrato e do Edital do Pregão 
Presencial n.º 0006/2022 - Processo nº 0209/2022. 

 
2 – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
2.1 - A contratação relacionada na cláusula 3.1 deste Contrato, serão efetuadas mediante ordem da 

Unidade Administrativa da CONTRATANTE, contendo a descrição do objeto a ser adquirido, 
local e respectiva dotação orçamentária, para a qual, será providenciado a respectiva  Nota de 
Empenho e Pedido de Fornecimento. 

 
2.2 - Atendidas as condições descritas na cláusula 2.1, o DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

providenciará o encaminhamento de cópias reprográficas da ordem da Unidade Administrativa 
da CONTRATANTE, respectivo Ordem de Serviços à CONTRATADA, para que, dentro do prazo 
de entrega fixado na sua proposta e transcrito na cláusula 2.6, efetue a entrega imediata do(s) 
bem(ns). 

 
2.3 -  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: 

2.3.1. A Contratada deverá entregar o(s) objeto(s) dentro do perímetro do Município de 
Guapiara, no(s) endereço(s) e horário(s) indicado(s) no pedido de fornecimento, 
conforme quantidade(s) solicitada(s) pela repartição. 
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2.3.2. O(s) objeto(s) serão recebidos pela contratante, consoante a Legislação Municipal, e 
demais normas pertinentes. A(s) empresa(s) será(ão) responsável(is) pela descarga 
do(s) objeto(s). 

2.3.3. O(s) objeto(s) serão recebidos mediante conferência, não excluindo esta a possibilidade 
de rejeição, se em verificação posterior, análise ou exame, ficar evidenciada a 
existência de irregularidades.  
2.3.3.1. O objeto só será aceito pela Secretaria, em conformidade com o Termo de 

referencia do Anexo I do edital. 
2.3.4. Caso objeto não corresponda às especificações exigidas na presente concorrência, 

será rejeitado serviço e solicitado providências no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
independente da aplicação de penalidades cabíveis.  
2.3.4.1. Será considerada imprópria e recusada o não atendimento ao Termo de 

Referência; 
 
2.4 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações 
assumidas e quando da entrega do objeto, ao RECEBIMENTO DEFINITIVO do mesmo, após 
liberação do Recurso do Convênio SAA – PRC 2021 – 00139DM – Governo do Estado de São Paulo, 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento Dep. Administração) e a Comissão de Recebimento da 
Secretaria Municipal de Administração, previstas neste Edital.. 

 
2.5 -  Não será aceita cobrança bancária, a mesma deverá ser efetuada em carteira. 
 
2.6 -  PRAZO DE ENTREGA: de até 30 (trinta) dias corridos, mediante o recebimento da Ordem. 
 
03 - PREÇOS 
3.1 -  PREÇOS: 

3.1.1 a. 3.1.7 - Conforme anexo I do Edital de Termo de Referência que acompanha o 
presente................R$ 0,00 

 
3.2 - Nos preços registrados e descritos na cláusula 3.ª,  já estão inclusas todas as despesas direta e 

indiretamente relacionadas ao seu correto fornecimento, inclusive impostos e tributos. 
 

04 - PRAZO DE VIGÊNCIA DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4.1 -  PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses a contar 

da data de sua assinatura, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência dos possíveis 
contratos dela decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, se a proposta 
registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração. 

 
05 - RECURSOS FINANCEIROS 
5.1 - RECURSO FINANCEIRO: Cada fornecimento derivado deste contrato correrá por conta da 

respectiva verba indicada pela Unidade Requisitante para o exercício. 
 

Unidade Orçamentaria  Func/Prog  Categ.Econ.  Especificação  Ficha SETOR 

02.00.00  02.05.00  02.05.01  20.6050042.1012  4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

63
SEC. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO 

02.00.00  02.05.00  02.05.01  20.6050042.1012  4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

64
SEC. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO 
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06 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS, SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
6.1 - Em caso de inexecução do fornecimento, erro de execução, execução imperfeita, mora na 

execução e no fornecimento ou inadimplemento Contratual, a CONTRATADA estará sujeita, 
sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, e as penalidades 
previstas no artigo 80 da Lei n.º 8.666/1993. 

6.2 - As responsabilidades das partes na execução deste Contrato, são as comuns, nele implícitas ou 
expressas, com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.ºs 8.883/1994, 9.032/1995, 9.648/1998 e 9.854/1999.  

6.3 – O licitante que descumprir quaisquer das cláusulas constantes do edital ficará sujeito às 
penalidades previstas no Decreto Municipal nº 55/2006, Decreto Municipal nº 157, de 30 de 
novembro de 2018. 

6.4 - Após a assinatura do contrato a empresa que ensejar o retardamento da execução do objeto da 
contratação, falhar ou fraudar na execução do contrato, sujeitar-se-á as sanções previstas no 
Decreto Municipal nº 55/2006, Decreto Municipal nº 157, de 30 de novembro de 2018. 
6.4.1 - Em qualquer caso de descumprimento às normas previstas no edital e/ou fornecimento, o 
infrator também estará sujeito as seguintes sanções, independentemente da aplicação das já 
previstas nos itens anteriores: 

a) advertência, 
b) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

administração, por prazo não superior a dois anos. 
c) declaração de inidoneidade para participar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade. 

 
6.4.2 – DAS MULTAS: 
 
6.4.2.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 
6.4.2.2. O atraso injustificado na entrega, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da 

Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não 
cumprida na seguinte proporção: 

 
a) atraso ou interrupção da entrega em até 2 (dois) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) 

ao dia; 
b) atraso ou interrupção entre 2 (dois) e 5 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) ao dia; 
c) atraso ou interrupção entre 5 (cinco) e 15 (quinze) dias, multa de 0,8% (oito décimos por cento) 

ao dia; 
d) atraso ou interrupção superiores a 15 (quinze) dias, estará caracterizada a inexecução total ou 

parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no 
contrato, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no próximo item; 

 
6.4.2.3. Pela inexecução total ou parcial da entrega, poderão ser aplicadas ao contratado as 

seguintes penalidades: 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; e/ou 
b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
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conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 
6.4.2.4. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
6.4.2.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
6.4.2.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
6.4.2.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Guapiara, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

 
6.4.2.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente. 
 
 
07 - DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES E/OU DA RESCISÃO CONTRATUAL E DIREITO DA 
ADMINISTRAÇÃO 
 
7.1 - Para formalização de eventuais alterações ou rescisão Contratual, serão obedecidas as normas 

da Lei Federal n.º 8.666/1993, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 8.883/1994, 
9.032/1995, 9.648/1998 e 9.854/1999. 

 
7.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE / PREFEITURA, no caso de rescisão 

contratual administrativa, conforme dispõe o inciso IX artigo 55 da Lei n.º 8.666/1993. 
 

08 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados, e ou, suspensos temporariamente, pela 

Administração quando os mesmos se apresentarem superiores aos praticados no mercado, ou 
pelo fornecedor, quando mediante solicitações por escrito, e devidamente fundamentada, 
comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do presente instrumento. 

8.2 - ANEXOS: É parte integrante deste Contrato o Edital do Pregão Presencial n.º 006/2022 - 
Processo nº 0209/2022 e a proposta da CONTRATADA. 

8.3 - Quaisquer outras informações relativas a presente Contratação poderão ser obtidas junto a 
Prefeitura Municipal de Guapiara, Departamento de Compras, das 09:00 às 17:00 horas, na Rua 
Egidio Seabra do Amaral, 260, Centro - Guapiara, ou pelos telefones, 15-35471142 fax: 15-
35471148. 

 
  8.4 - Para contatar a CONTRATADA, utilizar o telefone: .............................. 
 
09 - FORO  
 
9.1 - As partes declaram o Foro da Comarca de Capão Bonito-SP, como o competente para dirimir 

quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato, em atendimento ao 
disposto no Parágrafo 2.º, Artigo 55 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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 Estando as partes concordes com as cláusulas transcritas no presente instrumento contratual, 
assinam os seus representantes, em três vias de igual teor e forma, conforme normas estabelecidas pela 
Legislação vigente.   
  

Guapiara,__________________________________ 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 

JOSÉ MATHEUS RODOLFO FREITAS 

 

_______________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO VIII Termo de Ciência e Notificação 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos) 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAPIARA/SP 
CONTRATADA:  
CONTRATO Nº:  
ORIGEM:  
OBJETO:  
PROCESSO:  
ADVOGADO(S)*: 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, 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) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
 
 
LOCAL e DATA: 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal:  
Telefone(s): 
 
Assinatura:   
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal:  
Telefone(s): 
 
Assinatura:    
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: 
Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal:  
Telefone(s): 
 
Assinatura:    
 
Advogado: (*) Facultativo. 
Indicar quando já constituído, informando, inclusive,o endereço eletrônico. 
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ANEXO IX  
 
 

DECRETO Nº 157, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.018. 

 

   Dispõe sobre procedimentos operacionais a serem observados na 
execução de licitações. 

 
 

A Prefeita Municipal de GUAPIARA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições Legais, e  
CONSIDERANDO a regra estabelecida no artigo 115 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
CONSIDERANDO a faculdade da Administração Municipal de expedir normas para a realização de 
seus procedimentos licitatórios. 
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 1993, refere-se à multa de forma genérica. 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer parâmetros para a aplicação de sanções. 

  DECRETA: 

Artigo 1º. - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº. 
8.666/93, no âmbito da Prefeitura Municipal de GUAPIARA, obedecerá ao disposto neste Decreto. 
Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Prefeitura Municipal 
de GUAPIARA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as 
seguintes penalidades: 
I  - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.ou 
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
Artigo 3º. - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de 
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da 
Lei 10.520/02, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, 
a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
I  - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso.e 
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 
(quadragésimo quinto) dia de atraso. 
Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total 
ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos 
no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução. 
 
Artigo 4º. - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA as seguintes penalidades: 
I  - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.ou 
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
Artigo 5º. - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração 
da Prefeitura Municipal de GUAPIARA, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do 
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recebimento da intimação. 
Parágrafo único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejara a aplicação 
da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do 
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no “caput” deste artigo. 
Artigo 6º. - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material 
somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento 
equivalente. 
Artigo 7º. - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas 
nas leis 8.666/93 e 10.520/02. 
§ 1º - Verificado que a obrigação não foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 
inexecução parcial, o Município reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que 
a CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 
§ 2º - Caso a CONTRATADA tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da 
multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior. 
§ 3º- Se esta Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 
CONTRATADA devidamente corrigido pelo IPC-FIPE. 
Artigo 8º. - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos 
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
Artigo 9º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Guapiara, 30 de Novembro de 2018. 

 
 
 

JUSMARA RODOLFO PASSARO 
Prefeita Municipal 

 
 
 
     Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal de Guapiara, na data 
supra. 

 


