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ANEXOS
AN EXOS

ANEXO
AN
EXO I:I:

Termo
Termo de
de Referência
Referéncia -- Especificações
Espeoificagoes Técnicas
Técnicas ee Condições
Condigoes de
de Fornecimento
Fornecimento do
do Objeto
Objeto

ANEXO
AN EXO II:
||:

Modelo
Modelo de
de Proposta
Proposta de
de Preços
Pregos

ANEXO
AN EXO III:
|||:

Modelo
Modelo de
de Declarações
Declaragoes

ANEXO
AN
EXO IV:
IV:

Minuta
Minuta ata
ata registro
registro de
de preço
prego

ANEXO
AN
EXO V:
V:

Minuta
Minuta do
do contrato
contrato

ANEXO
AN
EXO VI:
VI:

Termo
– TCE/SP
Termo de
de Ciência
Ciéncia ee Notificação
Notificagéo —
TCE/SP

PREÂMBULO
PREAMBULO
A PREFEITURA
A
PREFEITURA DO
D0 MUNICÍPIO
MUNICiPIO DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA,
PAULISTA, pela
pela Secretaria
Secretaria dos
dos Serviços
Servigos Públicos
Pﬁblicos
Municipais,
Municipais, situada
situada na
na Praça
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira,
Oliveira, nº
n° 200-Centro,
ZOO-Centro, no
no Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, Estado
Estado de
de São
8510
Paulo-CEP
Paulo-CEP 18.500-000,
18.500-000, torna
torna público,
pL'Jblico, para
para conhecimento
conhecimento de
de quantos
quantos possam
possam se
se interessar,
interessar, que
que fará
faré realizar
realizar licitação
Iicitagéo na
na
modalidade
julgamento de
modalidade PREGÃO
PREGAO ELETRONICO
ELETRONICO –— REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS,
PRECOS, com
com critério
critério de
de julgamento
de MENOR
MENOR PREÇO
PREGO
UNITÁRIO,
ANEXO I| —– TERMO
UNITARIO, objetivando
objetivando aa aquisição
aquisigéo de
de pedrisco,
pedrisco, conforme
conforme especificações
especificagoes constantes
constantes no
no ANEXO
TERMO DE
DE
REFERÊNCIA,
REFERENCIA, visando
visando aquisições
aquisigoes futuras
futuras pela
pela Secretaria
Secretaria Municipal
Municipal dos
dos Serviços
Servigos Públicos
PL'Jblicos Municipais
Municipais do
do Município
Municipio de
de
Laranjal
– DO
Laranjal Paulista,
Paulista, descrito
descrito na
na Cláusula
Cléusula 22 —
DO OBJETO
OBJETO deste
deste Edital.
Edital.
A participação
A
participagéo no
no presente
presente pregão
pregéo dar-se-á
dar—se-é por
por meio
meio de
de Sistema
Sistema Eletrônico,
Eletronico, pelo
pelo acesso
acesso ao
ao site
site
www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.gov.br —– UGE
www.bec.sp.qov.br
ou www.bec.fazenda.qov.br
UGE 841200,
841200, nas
nas condições
condigoes descritas
descritas neste
neste edital,
edital, no
no dia
dia ee hora
hora
mencionados
mencionados no
no preâmbulo
preémbulo deste
deste edital,
edital, ee será
seré conduzida
conduzida pelo
pelo pregoeiro
pregoeiro com
com o
o auxílio
auxilio da
da equipe
equipe de
de apoio,
apoio,
designados
designados nos
nos autos
autos do
do processo
processo em
em epígrafe
epl'grafe ee indicados
indicados no
no sistema
sistema pela
pela autoridade
autoridade competente.
competente.
Este
Este Edital,
Edital, seus
seus anexos,
anexos, oo resultado
resultado do
do Pregão
Pregéo ee os
03 demais
demais atos
atos pertinentes
pertinentes também
também constarão
constaréo do
do site
site
www.laranjalpaulista.sp.gov.br.
www.|arania|pau|ista.sp.qov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
PREFEITURA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Praça
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br
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EMBASAMENTO LEGAL
LEGAL
EMBASAMENTO

O
O procedimento
procedimento licitatório
|icitatério ee os
0s atos
atos dele
dele decorrentes
decorrentes observarão
observarao as
as disposições
disposigoes das
das Leis
Leis Federais
Federais nº
n°ss 10.520/2002
10.520/2002 ee
8.666/93,
8.666/93, da
da Lei
Lei Complementar
Complementar nº
n° 123/2006,
123/2006, alterada
alterada pela
pela Lei
Lei Complementar
Complementar nº
n° 147/2014,
147/2014, ee das
das demais
demais normas
normas
complementares
complementares aplicáveis.
aplicaveis.
22

OBJETO
OBJETO
2.1.
O presente
presente pregão
pregao tem
teAm por
por objeto
objeto aa aquisição
aquisigao de
de pedrisco,
pedrisco, conforme
conforme especificações
especificagoes constantes
oonstantes no
no ANEXO
ANEXO I| –
—
2.1. O
TERMO
futuras pela
TERMO DE
DE REFERÊNCIA
REFERENCIA deste
deste edital,
edital, visando
visando aquisições
aquisiooes futuras
pela Secretaria
Secretaria Municipal
Municipal dos
dos Serviços
Servigos
Públicos
PL'Jblicos Municipais
Municipais do
do Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista.
Paulista.

2.2
2.2

Deverão
Deverao ser
ser observadas
observadas as
as especificações
espeoifioagoes ee condições
oondigoes de
de fornecimento
fornecimento constantes
constantes do
do Termo
Termo de
de Referência
Referéncia
–— Anexo
Anexo I,I, parte
parte integrante
integrante deste
deste edital.
edital.

3

CONDIÇÕES
CONDIQOES DE
DE PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAQAO

3.1

Poderão
Poderéo participar da licitação
licitacéo as empresas que:

a)

atenderem
atenderem aa todas
todas as
as exigências
exigéncias deste
deste edital
edital ee de
de seus
seus anexos,
anexos, desde
desde que
que sejam
sejam credenciadas,
credenciadas, com
corn
cadastro
cadastro ativo,
ativo, no
no Cadastro
Cadastro Unificado
Unificado de
de Fornecedores
Fornecedores do
do Estado
Estado de
de São
850 Paulo
Paulo –
— CAUFESP,
CAUFESP, condição
condioao
para
para aa utilização
utilizaoao do
do sistema
sistema eletrônico
eletrénico –
— BEC/SP.
BEC/SP.

a.1)

O registro
registro no
no CAUFESP,
CAUFESP, oo credenciamento
credenciamento de
de representantes
representantes que
que atuarão
atuarao em
em nome
nome da
da licitante
licitante nos
nos sistema
sistema
O
de
de pregão
pregao eletrônico
eletronico ee aa senha
senha de
de acesso
acesso deverão
deverao ser
ser obtidos
obtidos anteriormente
anteriormente àa abertura
abertura da
da sessão
sessao pública
pL'Jica ee
autorizam
autorizam aa participação
participagao em
em qualquer
qualquer pregão
pregao eletrônico
eletronico realizado
realizado por
por intermédio
intermédio do
do sistema
sistema BEC/SP.
BEC/SP.

b)

tenham
tenham objeto
objeto social
social pertinente
pertinente ee compatível
compativel ao
a0 licitado;
licitado;

c)

não
n50 estejam
estejam sob
sob processo
processo de
de falência
falénoia ou
ou concordata;
concordata;

d)

não
n50 estejam
estejam constituídas
constituidas em
em forma
forma de
de consórcio
consorcio ee não
nao sejam
sejam controladoras,
controladoras, coligadas
coligadas ou
ou subsidiárias
subsidiarias entre
entre
si, qualquer
qualquer que
que seja
seja sua
sua forma
forma de
de constituição;
constituigao;
si,

e)

não
nao tenham
tenham sido
sido declaradas
declaradas inidôneas
inidoneas para
para licitar
licitar ee contratar
contratar com
com aa Administração
Administraoao Pública;
PL'Jioa;

f)

não
nao estejam
estejam suspensas
suspensas ou
ou impedidas
impedidas de
de licitar
licitar ee contratar
contratar com
com aa Administração
Administragao Pública;
PL'Jblica;

g)

não
nao se
se enquadrem
enquadrem nas
nas disposições
disposiooes do
do art.
art. 9º
9° da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93.
8.666/93.

3.2

As
As microempresas
microempresas ee empresas
empresas de
de pequeno
pequeno porte
porte assim
assim qualificadas
qualiﬁcadas nos
nos termos
termos da
da Lei
Lei Complementar
Complementar 123/06,
123/06,
alterada
alterada pela
pela Lei
Lei Complementar
Complementar 147/2014,
147/2014, poderão
poderao participar
participar desta
desta licitação
licitagao usufruindo
usufruindo dos
dos benefícios
beneficios
estabelecidos
estabelecidos nos
nos artigos
artigos 42
42 aa 45
45 daquela
daquela Lei
Lei Complementar,
Complementar, declarando
declarando no
no campo
campo próprio
proprio do
do sistema
sistema sua
sua
condição.
condioao.

3.2.1
3.2.1

Nas
Nas licitações
licitaooes na
na modalidade
modalidade Pregão
Pregao Eletrônico
Eletronico serão
serao observadas
observadas as
as regras
regras próprias
préprias do
do sistema
sistema utilizado
utilizado na
na
BEC
E ee da
da Lei
Lei Complementar
Complementar 123/2006,
123/2006, alterada
alterada pela
pela Lei
Lei Complementar
Complementar 147/2014.
147/2014.

3.3
3.3

Como
Como requisito
requisito para
para aa participação
participagao no
no pregão,
pregao, aa licitante
licitante deverá
devera manifestar,
manifestar, em
em campo
campo próprio
préprio do
do sistema
sistema
eletrônico,
eletronico, que
que inexiste
inexiste qualquer
qualquer fato
fato superveniente
superveniente que
que impede
impede aa sua
sua participação
participagao no
no certame
certame ou
ou de
de sua
sua
contratação
contrataoao ee que
que conhece
conhece ee aceita
aceita os
os regulamentos
regulamentos do
do Sistema
Sistema BEC/SP.
BEC/SP.

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO

‘ 1
.
Zwﬂ‘ﬁi

Praça
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

3.4
3.4

A0
encaminhar sua
sua proposta,
proposta, aa licitante
licitante declara
declara que
que cumpre
cumpre integralmente
integralmente os
os requisitos
requisitos de
de habilitação
habilitagao
Ao encaminhar
previstos
previstos neste
neste Edital
Edital ee seus
seus anexos.
anexos.

3.5
3.5

A
participagao neste
neste Pregão
Pregao implica
implica oo reconhecimento
reoonheoimento pela
pela Licitante
Licitante de
de que
que conhece,
conhece, atende
atende ee se
se submete
submete aa
A participação
todas as
as cláusulas
clausulas ee condições
condiooes do
do presente
presente edital,
edital, bem
bem como
oomo as
as disposições
disposigoes contidas
contidas na
na legislação
legislagéo indicada
indicada
todas
na
deste Edital,
na cláusula
clausula “1”
"1”deste
Edital, que
que disciplinam
disciplinam aa presente
presente licitação
licitagéo ee integrarão
integraréo oo ajuste
ajuste correspondente,
correspondente, no
no que
que
Ihe for
for pertinente.
pertinente.
lhe

4

ACESSO
AS INFORMAÇÕES
INFORMAQOES
ACESSO ÀS

4.1

Qualquer pessoa poderá
préprio
campo próprio
em campo
licitagéo, em
esta licitação,
relativos aa esta
informagoes relativos
podera solicitar esclarecimentos ou informações
do sistema,
sistema, encontrado
encontrado na
na opção
opgao “Edital”,
"Edital”, até
até 02
02 (dois)
(dois) dias
dias úteis
L'Jteis antes
antes da
da data
data marcada
marcada para
para abertura
abertura da
da
do
sessao pública.
pL'Jblica.
sessão

4.2

Os esclarecimentos
esclarecimentos ee as
as informações
informaooes serão
serao prestados
prestados pelo
pelo Pregoeiro,
Pregoeiro, até
até aa data
data fixada
fixada para
para abertura
abertura da
da
Os
sessao pública
pL'Jblica deste
deste Pregão.
Pregao.
sessão

5

IMPUGNAQAO DO
D0 EDITAL
EDITAL
IMPUGNAÇÃO

5.1

Qualquer pessoa, fI'sica
física ou juridica,
jurídica, poderá
que
sendo que
convocatorio, sendo
ato convocatório,
contra oo ato
impugnagoes contra
podera formular impugnações
eventuais impugnações
impugnagoes ao
ao Edital
Edital deverão
deverao ser
ser relatadas
relatadas diretamente
diretamente no
no sistema
sistema eletrônico,
eletronico, em
em campo
oampo
eventuais
espeoifico, no
no endereço
enderego constante
constante do
do preâmbulo
preambulo deste
deste instrumento,
instrumento, no
no prazo
prazo de
de até
até dois
dois dias
dias úteis
L'Jteis anteriores
anteriores
específico,
data marcada
marcada para
para aa realização
realizagao da
da sessão
sessao pública
pL'Jica de
de abertura
abertura do
do pregão,
pregéo, sob
sob pena
pena de
de decadência
decadéncia do
do
àa data
direito.
direito.

5.2
5.2

Caberé ao
a0 pregoeiro(a)
pregoeiro(a) manifestar-se,
manifestar—se, motivadamente,
motivadamente, aa respeito
respeito da(s)
da(s) impugnação(ões),
impugna9é0(6es), proferindo
proferindo sua
sua
Caberá
decisao antes
antes da
da data
data prevista
prevista para
para aa abertura
abertura do
do certame.
certame.
decisão

5.3
5.3

Quando o acolhimento da impugnação
das
formulagao das
afetar aa formulação
de afetar
capaz de
edital capaz
do edital
alteragéo do
impugnagéo implicar alteração
propostas, será
sera designada
designada nova
nova data
data para
para aa realização
realizagéo do
do certame.
certame.
propostas,

5.4
5.4

A
impugnagao, feita
feita tempestivamente
tempestivamente pela
pela LICITANTE,
LICITANTE, não
néo aa impedirá
impediré de
de participar
participar deste
deste Pregão.
Pregéo.
A impugnação,

5.5
5.5

As
decisoes das
das impugnações
impugnagoes serão
serao divulgadas
divulgadas pelo
pelo Pregoeiro
Pregoeiro no
no sistema
sistema eletrônico
e|etr6nico para
para visualização
visualizagao dos
dos
As decisões
interessados.
interessados.

6

CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO

6.1

As
licitantes deverão
deverao estar
estar previamente
previamente credenciadas
oredenciadas junto
a0 órgão
Orgao provedor
provedor —
Cadastro Unificado
Unificado de
de
As licitantes
junto ao
– Cadastro
Fornecedores do
do Estado
Estado de
de São
850 Paulo
Paulo —
CAUFESP —
BECISP.
Fornecedores
– CAUFESP
– BEC/SP.

6.2
6.2

O credenciamento
credenciamento dar-se-á
dar-se-a pela
pe|a atribuição,
atribuigéo, pelo
pe|o órgão
orgao provedor,
provedor, de
de chave
chave de
de identificação
identificagéo ee de
de senha,
senha,
O
pessoal ee intransferível,
intransferivel, para
para acesso
acesso ao
a0 sistema
sistema eletrônico
eletronioo —
BEC/SP.
pessoal
– BEC/SP.

6.2.1
6.2.1

As
informagoes aa respeito
respeito das
das condições
condigoes exigidas
exigidas ee dos
dos procedimentos
procedimentos aa serem
serem cumpridos
cumpridos para
para oo registro
registro no
no
As informações
CAUFESP, estão
estéo disponíveis
disponiveis no
no endereço
enderego eletrônico
eletronico www.bec.sp.qov.br
ou www.bec.fazenda.qov.br.
CAUFESP,
www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.gov.br.

6.3
6.3

O credenciamento
credenciamento da
da licitante
licitante dependerá
dependeré de
de registro
registro cadastral
cadastral ativo
ativo no
no Cadastro
Cadastro Unificado
Unificado de
de Fornecedores
Fornecedores
O
do Estado
Estado de
de São
8510 Paulo
Paulo -- CAUFESP.
CAUFESP.
do

6.4
6.4

O credenciamento
credenciamento junto
a0 provedor
provedor do
do sistema
sistema implica
implica em
em responsabilidade
responsabilidade legal
legal da
da licitante
licitante ou
ou de
de seu
seu
O
junto ao
representante legalmente
legalmente constituído
constituido ee presunção
presungao de
de sua
sua capacidade
capacidade técnica
técnica para
para realização
realizagéo das
das transações
transagoes
representante
inerentes ao
ao pregão
pregao eletrônico.
eletronico.
inerentes

6.4.1
6.4.1

Cada representante
representante credenciado
credenciado poderá
poderé representar
representar apenas
apenas uma
uma licitante
licitante em
em cada
cada pregão
pregéo eletrônico.
eletronico.
Cada

PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
PREFEITURA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
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ESTADO
Praga Armando
Armando de
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n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
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Fone (15)
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e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

6.5
6.5

O uso
uso da
da senha
senha de
de acesso
acesso pela
pela licitante
licitante ée de
de sua
sua responsabilidade
responsabilidade exclusiva,
exclusiva, incluindo
incluindo qualquer
qualquer transação
transagao
O
efetuada
efetuada diretamente
diretamente ou
ou por
por seu
seu representante,
representante, não
nao cabendo
cabendo ao
ao provedor
provedor do
do sistema
sistema ou
ou àa Prefeitura
Prefeitura do
do
Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, promotora
promotora da
da licitação,
licitaoao, responsabilidade
responsabilidade por
por eventuais
eventuais danos
danos decorrentes
decorrentes do
do
uso
uso indevido
indevido da
da senha,
senha, ainda
ainda que
que por
por terceiros.
terceiros.

6.5.1
6.5.1

Deverá
Devera aa licitante
licitante comunicar
comunicar imediatamente
imediatamente ao
a0 provedor
provedor do
do sistema
sistema qualquer
qualquer acontecimento
acontecimento que
que possa
possa
comprometer
comprometer oo sigilo
sigilo ou
ou que
que resulte
resulte na
na inviabilidade
inviabilidade do
do uso
uso da
da senha,
senha, para
para imediato
imediato bloqueio
bloqueio de
de acesso.
acesso.

7

APRESENTAÇÃO DA
APRESENTAQAO
DA PROPOSTA
PROPOSTA DE
DE PREÇOS
PREQOS

7.1

As propostas
www.bec.sp.gov.br ou
As
propostas deverão
deverao ser
ser enviadas
enviadas por
por meio
meio eletrônico
eletronico disponível
disponivel no
no endereço
enderego www.bec.sp.gov.br
ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br
VALOR DO
www.bec.fazenda.sp.gov.br na
na opção
opoao “PREGÃO
“PREGAO -- ENTREGAR
ENTREGAR PROPOSTA”,
PROPOSTA", com
com oo VALOR
D0 PREÇO
PREGO
UNITÁRIO
UNITARIO DE
DE R$
R$ 71,66
71,66 (( setenta
setenta ee um
um reais
reais ee sessenta
sessenta ee seis
seis centavos)
centavos) por
por tonelada,
tonelada, totalizando
totalizando oo
valor
valor global
global de
de R$
R$ 214.980,00
214.980,00 (( duzentos
duzentos ee catorze
catorze mil,
mil, novecentos
novecentos ee oitenta
oitenta reais),
reais), desde
desde aa divulgação
divulgagao
na
na íntegra
integra do
do edital
edital no
no referido
referido endereço
enderego eletrônico,
eletronico, até
ate o0 dia
dia ee horário
horario previstos
previstos no
no preâmbulo
preambulo para
para aa abertura
abertura
da
da sessão
sessao pública.
pL'Jblica.

7.1.1
7.1.1

A
licitante deverá
devera indicar
indicar obrigatoriamente
obrigatoriamente na
na sua
sua proposta
proposta aa procedência,
procedéncia, marca
marca ee modelo
modelo do
do produto
produto
A licitante
ofertado,
Anexo I| deste
ofertado, observado
observado oo quanto
quanto estabelecido
estabelecido no
no Termo
Termo de
de Referência
Referéncia -- Anexo
deste Edital.
Edital.

7.1.2
7.1.2

Até
Até aa abertura
abertura da
da sessão,
sessao, aa licitante
licitante poderá
podera retirar
retirar ou
ou substituir
substituir aa proposta
proposta anteriormente
anteriormente apresentada.
apresentada.

7.2
7.2

A licitante
A
licitante será
sera responsável
responsavel por
por todas
todas as
as transações
transagoes que
que forem
forem efetuadas
efetuadas em
em seu
seu nome
nome no
no sistema
sistema eletrônico,
eletr6nico,
assumindo
assumindo como
como firmes
firmes ee verdadeiros
verdadeiros sua
sua proposta
proposta ee lances.
lances.

7.3
7.3

À licitante
A
licitante caberá
cabera acompanhar
acompanhar as
as operações
operagoes no
no sistema
sistema eletrônico,
eletronico, durante
durante aa sessão
sessao pública,
pL'iblica, respondendo
respondendo
pelo
pelo ônus
onus decorrente
decorrente de
de sua
sua desconexão
desconexao ou
ou da
da inobservância
inobservéncia de
de quaisquer
quaisquer mensagens
mensagens emitidas
emitidas pelo
pelo
sistema.
sistema.

7.3.1
7.3.1

A desconexão
A
desconexao do
do sistema
sistema eletrônico
eletrénico com
com qualquer
qualquer licitante
licitante não
nao prejudicará
prejudicara aa conclusão
conclusao válida
valida da
da sessão
sessao
pública
ou
do
certame.
pL'Jblica ou do certame.

7.4
7.4

À desconexão
A
desoonexao do
do sistema
sistema eletrônico
eletronico com
com oo pregoeiro,
pregoeiro, durante
durante aa sessão
sessao pública,
pL'Jblica, implicará:
implicara:

a)

fora da
fora
da etapa
etapa de
de lances,
lances, aa sua
sua suspensão
suspensao ee oo seu
seu reinício,
reinicio, desde
desde oo ponto
ponto em
em que
que foi
foi interrompida.
interrompida. Neste
Neste
caso,
caso, se
se aa desconexão
desconexao persistir
persistir por
por tempo
tempo superior
superior aa 15
15 (quinze)
(quinze) minutos,
minutos, aa sessão
sessao pública
pt'iblica deverá
devera ser
ser
suspensa
suspensa ee reiniciada
reiniciada somente
somente após
apés comunicação
comunicaoao expressa
expressa às
as licitantes
licitantes de
de nova
nova data
data ee horário
horario para
para aa sua
sua
continuidade;
continuidade;

b)
b)

durante
durante aa etapa
etapa de
de lances,
lances, aa continuidade
continuidade da
da apresentação
apresentagao de
de lances
lances pelas
pelas licitantes,
licitantes, até
ate o0 término
término do
do
período
periodo estabelecido
estabelecido no
no edital.
edital.

7.5
7.5
7.5.1
7.5.1

A apresentação
A
apresentaoao da
da proposta
proposta de
de preços
pregos implicará
implicara em
em plena
plena aceitação,
aceitaoao, por
por parte
parte da
da licitante,
licitante, das
das condições
condigoes
estabelecidas
estabelecidas neste
neste Edital
Edital ee em
em seus
seus anexos.
anexos.
A proposta
A
proposta deve
deve conter
conter oferta
oferta firme
firme ee precisa,
precisa, sem
sem alternativa
alternativa de
de produtos,
produtos, preços
pregos ou
ou qualquer
qualquer outra
outra condição
condigao
que
julgamento aa ter
que induza
induza oo julgamento
ter mais
mais de
de um
um resultado.
resultado.

7.5.2
7.5.2

Os
Os preços
preoos cotados
cotados deverão
deverao ser
ser cotados
cotados em
em moeda
moeda corrente
corrente nacional,
nacional, em
em algarismos
algarismos ee devem
devem ser
ser
equivalentes
equivalentes aos
aos praticados
praticados no
no mercado
mercado na
na data
data de
de sua
sua apresentação,
apresentagao, sem
sem inclusão
inclusao de
de qualquer
qualquer encargo
encargo
financeiro
ou previsão
previsao inflacionária
inflacionaria ee devem
devem incluir
incluir todos
todos os
os custos
custos diretos,
diretos, indiretos
indiretos ee despesas,
despesas, necessários
necessarios
financeiro ou
ao
fornecimento
do
objeto,
inclusive
frete.
a0 fornecimento do objeto, inclusive frete.

7.5.2.1
7.5.2.1

O
O preço
prego ofertado
ofertado será
sera irreajustável
irreajustavel ee constituirá
constituira aa única
(mica ee completa
completa remuneração
remuneragao pelo
pelo cumprimento
cumprimento do
do objeto
objeto
deste
deste certame,
certame. não
nao sendo
sendo aceitos
aceitos pleitos
pleitos de
de acréscimos
acréscimos nos
nos preços,
preoos, aa qualquer
qualquer título.
titulo.
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7.5.2.2
7.5.2.2

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, não
incorretamente
ou incorretamente
proposta ou
na proposta
considerados na
nao considerados
cotados,
cotados, serão
serao considerados
considerados como
como inclusos
inclusos nos
nos preços,
pregos, não
nao sendo
sendo aceitos
aceitos pleitos
pleitos de
de acréscimo,
acréscimo, aa qualquer
qualquer
título.
titulo.

7.6
7.6

A
Iicitante declarada
declarada vencedora
vencedora do
do certame
certame deverá
devera enviar
enviar aa proposta
proposta de
de preços,
pregos, conforme
conforme disposto
disposto no
no Item
Item
A licitante
10.3. deste
deste Edital,
Edital, de
de acordo
acordo com
com oo formulário
formulario que
que segue
segue como
como Anexo
Anexo II|| deste
deste Edital,
Edital, com
com todas
todas as
as
10.3.
informagoes ee declarações
deolaragoes ali
ali constantes,
constantes, devendo
devendo ser
ser redigida
redigida em
em língua
lingua portuguesa,
portuguesa, com
com clareza,
clareza,
informações
perfeitamente legível,
legI'vel, sem
sem emendas,
emendas, rasuras,
rasuras, borrões,
borroes, acréscimos
acréscimos ou
ou entrelinhas,
entrelinhas, ser
ser datada,
datada, rubricada
rubricada em
em
perfeitamente
todas as
as folhas
assinada por
por seu
seu representante
representante legal
legal ou
ou procurador,
procurador, devidamente
devidamente identificado
identificado com
com números
nL'Jmeros
todas
folhas ee assinada
de CPF
CPF ee RG,
RG, ee respectivo
respectivo cargo
cargo na
na licitante.
Iicitante.
de

7.6.1
7.6.1

A
proposta deverá
devera ter
ter validade
validade de
de 60
60 (sessenta)
(sessenta) dias
dias corridos,
corridos, contados
contados aa partir
partir da
da data
data de
de sua
sua apresentação,
apresentagao,
A proposta
nao podendo
podendo haver
haver aumento
aumento de
de preços
preoos se
se ocorrer,
ooorrer, com
com anuência
anuéncia da
da proponente,
proponente, dilação
dilagao de
de seu
seu prazo
prazo de
de
não
validade.
validade.

7.7.
7.7.

O encaminhamento
encaminhamento de
de proposta
proposta pressupõe
pressupoe também
também pleno
pleno conhecimento
conhecimento ee atendimento
atendimento de
de todas
todas as
as
O
exigéncias contidas
contidas no
no edital
edital ee seus
seus anexos.
anexos. O
O fornecedor
fornecedor será
sera responsável
responsavel por
por todas
todas as
as transações
transaooes que
que
exigências
forem
efetuadas em
em seu
seu nome
nome no
no sistema
sistema eletrônico,
eletr6nico, assumindo
assumindo como
como firmes
firmes ee verdadeiras
verdadeiras suas
suas propostas
propostas
forem efetuadas
lances.
ee lances.

7.8.
7.8.

O objeto
objeto proposto
proposto pela
pela licitante
Iicitante deverá
devera estar
estar totalmente
totalmente dentro
dentro das
das especificações
especificagoes contidas
contidas no
no TERMO
TERMO DE
DE
O
REFERENCIA -- ANEXO
ANEXO I.|.
REFERENCIA

7.9. HAVENDO
HAVENDO DIVERGÊNCIA
DIVERGENCIA ENTRE
ENTRE A
ESPECIFICACAO DO
DO SISTEMA
SISTEMA BEC
BEC EE DO
DO EDITAL,
EDITAL. PREVALECERÁ
PREVALECERA O
0
7.9.
A ESPECIFICAÇÃO
DESCRITIVO TÉCNICO
TECNICO DO
DO EDITAL.
EDITAL.
DESCRITIVO
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DIVULGAGAO EE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICACAO INICIAL
INICIAL DAS
DAS PROPOSTAS
PROPOSTAS DE
DE PREÇOS
PREQOS
DIVULGAÇÃO

8.1

Na data
data ee horário
horario indicados
indicados no
no preâmbulo
preambulo deste
deste Edital
Edital terá
tera início
Web aa sessão
sessao pública
pL'Jica do
do pregão
pregao eletrônico,
eletronico, com
com
Na
divulgagéo das
das propostas
propostas de
de preços
pregos recebidas.
recebidas.
aa divulgação

8.2
8.2

A
Analise das
das propostas
propostas pelo
pelo Pregoeiro
Pregoeiro visará
visara ao
a0 atendimento
atendimento das
das condições
condigoes estabelecidas
estabelecidas neste
neste Edital
Edital ee
A Análise

8.3
8.3

Serao desclassificadas
desolassificadas as
as propostas:
propostas:
Serão

a)

cujo objeto
objeto não
nao atenda
atenda as
as especificações,
especificaooes, prazos
prazos ee condições
condiooes fixados
ﬁxados neste
neste edital
edital ee seus
seus anexos;
anexos;
cujo

b)
b)

que por
por ação
agao da
da licitante
Iicitante ofertante
ofertante contenham
contenham elementos
elementos que
que permitam
permitam aa sua
sua identificação.
identiﬁcagao.
que

8.4
8.4

8.5
8.5
8.6
8.6

seus anexos.
anexos.
seus

A
desolassificagao se
se dará
dara por
por decisão
decisao motivada
motivada do
do Pregoeiro.
Pregoeiro.
A desclassificação
Serao desconsideradas
desconsideradas ofertas
ofertas ou
ou vantagens
vantagens baseadas
baseadas nas
nas propostas
propostas das
das demais
demais licitantes.
Iicitantes.
Serão
O sistema
sistema ordenará
ordenara novamente
novamente as
as propostas
propostas analisadas
analisadas ee classificadas
classiﬁoadas pelo
pelo Pregoeiro,
Pregoeiro, por
por estarem
estarem em
em
O
perfeita consonância
consonancia com
com as
as especificações
especificagoes ee condições
condiooes de
de fornecimento
detalhadas neste
neste instrumento
instrumento
perfeita
fornecimento detalhadas
convocatério, sendo
sendo que
que somente
somente estas
estas participarão
participarao da
da fase
fase de
de lances.
lances.
convocatório,

8.6.1
8.6.1

Eventual desempate
desempate de
de propostas
propostas de
de mesmo
mesmo valor
valor será
sera promovido
promovido pelo
pelo sistema.
sistema.
Eventual

9

ETAPA DE
DE LANCES
LANCES
ETAPA
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9.1
9.1

Iniciada aa etapa
etapa competitiva,
competitiva, as
as licitantes
Iicitantes poderão
poderao encaminhar
encaminhar lances
lances exclusivamente
exclusivamente por
por meio
meio do
do sistema
sistema
Iniciada
eletrônico,
eletronico, sendo
sendo aa licitante
Iicitante imediatamente
imediatamente informada
informada do
do seu
seu recebimento
recebimento ee respectivos
respectivos horários
horarios de
de registro
registro ee
valor.
valor.

9.1.1
9.1.1

Os
Os lances
lances deverão
deverao ser
ser formulados
formulados em
em valores
valores distintos
distintos ee decrescentes,
decrescentes, inferiores
inferiores àa proposta
proposta de
de menor
menor preço,
preco,
ou
ou em
em valores
valores distintos
distintos ee decrescentes,
decrescentes, inferiores
inferiores ao
ao do
do último
tiltimo valor
valor apresentado
apresentado pela
pela própria
prépria licitante
Iicitante
ofertante,
ofertante, observada,
observada, em
em ambos
ambos os
os casos,
casos, aa redução
reducao mínima
minima entre
entre eles
eles de
de R$
R§ 1,00
1,00 (( um
um real),
real), aplicável,
aplicavel,
inclusive,
inclusive, em
em relação
relacao ao
ao primeiro
primeiro formulado,
formulado, prevalecendo
prevalecendo oo primeiro
primeiro lance
lance recebido,
recebido, quando
quando ocorrerem
ocorrerem 22
(dois) ou
ou mais
mais lances
lances do
do mesmo
mesmo valor.
valor.
(dois)

9.2
9.2

As
Iicitantes poderão
poderao oferecer
oferecer lances
lances sucessivos,
sucessivos, observado
observado oo horário
horario fixado
ﬁxado ee as
as regras
regras para
para sua
sua aceitação.
aceitacao.
As licitantes

9.2.1
9.2.1

A desistência
desisténcia em
em apresentar
apresentar lance
lance implicará
implicara na
na manutenção
manutencao do
do último
L'Jltimo preço
preco apresentado
apresentado pela
pela licitante,
Iicitante, para
para
A
efeito de
de ordenação
ordenacao das
das propostas.
propostas.
efeito

9.3
9.3

A
etapa de
de lances
lances terá
tera aa duração
duracao de
de 15
15 (quinze)
(quinze) minutos.
minutos.
A etapa

9.3.1
9.3.1

A
duracao da
da etapa
etapa de
de lances
lances será
sera prorrogada
prorrogada automaticamente
automaticamente pelo
pelo sistema,
sistema, visando
visando àa continuidade
continuidade da
da
A duração
disputa, quando
quando houver
houver lance
lance admissível
admissivel ofertado
ofertado nos
nos últimos
L'iltimos 33 (três)
(trés) minutos
minutos do
do período
periodo de
de que
que trata
trata o0 item
item
disputa,
9.3. ou
ou nos
nos sucessivos
sucessivos períodos
periodos de
de prorrogação
prorrogacao automática.
automatica.
9.3.

9.3.1.1
9.3.1.1

Não
Nao havendo
havendo novos
novos lances
lances ofertados
ofertados nas
nas condições
condicoes estabelecidas
estabelecidas no
no subitem
subitem 9.3.1.,
9.3.1., aa duração
duracao da
da
prorrogacao encerrar-se-á,
encerrar—se-a, automaticamente
automaticamente quando
quando atingido
atingido oo terceiro
terceiro minuto
minuto contado
contado aa partir
partir do
do registro
registro no
no
prorrogação
sistema, do
do último
tiltimo lance
lance que
que ensejar
ensejar prorrogação.
prorrogacao.
sistema,

9.4
9.4

No
No decorrer
decorrer da
da etapa
etapa de
de lances,
lances, as
as licitantes
Iicitantes serão
serao informadas
informadas pelo
pelo sistema
sistema eletrônico:
eletronico:

a)

dos
dos lances
lances admitidos
admitidos ee dos
dos inválidos,
invalidos, horários
horarios de
de seus
seus registros
registros no
no sistema
sistema ee respectivos
respectivos valores;
valores;

b)
b)

do tempo
tempo restante
restante para
para oo encerramento
encerramento da
da etapa
etapa de
de lances.
lances.
do

9.5
9.5

9.6
9.6

A
etapa de
de lances
lances será
sera considerada
considerada encerrada,
encerrada, findos
ﬁndos os
os períodos
periodos de
de duração
duracao indicados
indicados no
no subitem
subitem 9.3.1.
9.3.1.
A etapa
Encerrada aa etapa
etapa de
de lances,
lances, oo sistema
sistema divulgará
divulgara aa nova
nova grade
grade ordenatória,
ordenatéria, contendo
contendo aa classificação
classificacao final,
em
Encerrada
final, em
ordem crescente
crescente de
de valores.
valores.
ordem

9.6.1
9.6.1

Para essa
essa classificação
classificacao será
sera considerado
considerado oo último
Ultimo preço
preco admitido
admitido de
de cada
cada licitante.
Iicitante.
Para

9.7
9.7

Com
Com base
base na
na classificação
classificacao aa que
que alude
alude o0 item
item 9.6,
9.6, será
sera assegurada
assegurada às
as licitantes
Iicitantes microempresas,
microempresas, empresas
empresas de
de
pequeno porte
porte que
que preencham
preencham as
as condições
condicoes estabelecidas
estabelecidas na
na Lei
Lei Complementar
Complementar 123/2006,
123/2006, preferência
preferéncia àa
pequeno
contratação,
contratacao, observadas
observadas as
as seguintes
seguintes regras:
regras:

9.7.1
9.7.1

A
microempresa, empresa
empresa de
de pequeno
pequeno porte,
porte, detentora
detentora da
da proposta
proposta de
de menor
menor valor,
valor, dentre
dentre aquelas
aquelas cujos
cujos
A microempresa,
valores
valores sejam
sejam iguais
iguais ou
ou superiores
superiores até
até 5%
5% (cinco
(cinco por
por cento)
cento) ao
ao valor
valor da
da proposta
proposta melhor
melhor classificada,
classificada, será
sera
convocada pelo
pelo pregoeiro,
pregoeiro, para
para que
que apresente
apresente preço
preco inferior
inferior ao
ao da
da melhor
melhor classificada,
classiﬁcada, no
no prazo
prazo de
de 55 (cinco)
(cinco)
convocada
minutos
minutos ,, sob
sob pena
pena de
de preclusão
preclusao do
do direito
direito de
de preferência
preferéncia ..

9.7.1.1
9.7.1.1

A
convocacao recairá
recaira sobre
sobre aa licitante
Iicitante vencedora
vencedora de
de sorteio,
sorteio, no
no caso
caso de
de haver
haver propostas
propostas empatadas,
empatadas, nas
nas
A convocação
condições
condicoes do
do subitem
subitem 9.7.1.
9.7.1.

9.7.2.
9.7.2.

Nao havendo
havendo aa apresentação
apresentacao de
de novo
novo preço,
preco, inferior
inferior ao
a0 preço
preco da
da proposta
proposta melhor
melhor classificada,
classiﬁcada, serão
serao
Não
convocadas para
para oo exercício
exercicio do
do direito
direito de
de preferência,
preferéncia, respeitada
respeitada aa ordem
ordem de
de classificação,
classificacao, as
as demais
demais
convocadas
microempresas,
microempresas, empresas
empresas de
de pequeno
pequeno porte,
porte, cujos
cujos valores
valores das
das propostas
propostas se
se enquadrem
enquadrem nas
nas condições
condicoes
indicadas no
no subitem
subitem 9.7.1.
9.7.1.
indicadas
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9.7.3
9.7.3

Caso aa detentora
detentora da
da melhor
melhor oferta,
oferta, de
de acordo
acordo com
com aa classificação
classiﬁcagao de
de que
que trata
trata o0 item
item 9.6,
9.6, seja
seja microempresa,
microempresa,
Caso
empresa
empresa de
de pequeno
pequeno porte,
porte, nos
nos termos
termos da
da Lei
Lei 123/2006,
123/2006, não
nao será
sera assegurado
assegurado oo direito
direito de
de preferência,
preferéncia,
passando-se,
passando—se, desde
desde logo,
logo, àa negociação
negociagao do
do preço.
prego.

10
10

JULGAMENTO,
JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO
NEGOCIAQAO EE ACEITABILIDADE
ACEITABILIDADE DAS
DAS PROPOSTAS
PROPOSTAS

10.1
10.1

Para julgamento
classiﬁcaoao das
das propostas
propostas será
sera adotado
adotado oo critério
critério do
do menor
menor preço
prego unitário,
unitario, observados
observados os
os
Para
julgamento ee classificação
requisitos,
requisitos, as
as especificações
especiﬁcagoes técnicas
teonicas ee os
08 parâmetros
parémetros definidos
definidos neste
neste Edital
Edital ee em
em seus
seus anexos
anexos quanto
quanto ao
ao
objeto.
objeto.

10.2
10.2

Encerrada aa etapa
etapa de
de lances
lances da
da sessão
sessao pública,
pt'iblica, definida
definida aa licitante
licitante vencedora,
vencedora, oo pregoeiro
pregoeiro deverá
devera com
com ela
ela
Encerrada
negociar, mediante
mediante troca
troca de
de mensagens
mensagens no
no sistema
sistema eletrônico,
eletronico, com
com vistas
vistas àa redução
redugao do
do preço.
prego.
negociar,

10.2.1
10.2.1

Visando
oeleridade do
do procedimento
procedimento licitatório,
licitatorio, ao
a0 ser
ser convocada,
convocada, aa licitante
licitante deverá
devera se
se manifestar
manifestar no
no prazo
prazo
Visando àa celeridade
estabelecido pelo
pelo pregoeiro,
pregoeiro, sob
sob pena
pena de
de desclassificação.
desclassificagao.
estabelecido

10.2.2
10.2.2

Paralelamente, nesta
nesta oportunidade,
oportunidade, aa Equipe
Equipe de
de Apoio
Apoio emitirá
emitira aa Declaração
Declaragao de
de Situação
Situagao do
do Fornecedor
Fornecedor no
no
Paralelamente,
CAUFESP, onde
onde será
sera verificado
verificado se
se aa licitante
licitante encontra-se
encontra-se devidamente
devidamente cadastrada
oadastrada ee sem
sem qualquer
qualquer restrição
restrigao
CAUFESP,
de participação
participagao em
em pregões.
pregoes.
de

10.2.2.1
10.2.2.1

A
depender da
da restrição
restrigao apontada,
apontada, oo Pregoeiro
Pregoeiro motivadamente
motivadamente desclassificará
desclassificara aa proposta.
proposta.
A depender

10.3
10.3

Apés
negociagao, oo Pregoeiro
Pregoeiro fará
faré oo exame
exame da
da aceitabilidade
aceitabilidade da
da oferta
oferta da
da primeira
primeira classificada,
classiﬁcada, devendo
devendo
Após aa negociação,
esta encaminhar,
encaminhar, em
em prazo
prazo estabelecido
estabelecido pelo
pelo pregoeiro(a),
pregoeiro(a), através
através do
do sistema
sistema eletrônico,
eletronico, sob
sob pena
pena de
de
esta
desclassiﬁcaoao, aa proposta
proposta de
de preço,
preoo, conforme
conforme modelo
modelo do
do Anexo
Anexo II,
II, com
com oo valor
valor do
do preço
preoo final
final alcançado.
alcanoado.
desclassificação,

10.3.1
10.3.1

O Pregoeiro
Pregoeiro deverá
devera verificar,
verificar, como
como critério
criterio de
de aceitabilidade,
aceitabilidade, aa compatibilidade
compatibilidade do
do menor
menor preço
prego alcançado
alcangado
O
com os
os parâmetros
parametros de
de preços
preoos de
de mercado,
mercado, definidos
definidos pela
pela Administragao,
ooerentes com
com aa execução
execugao do
do objeto
objeto
com
Administração, coerentes
licitado, aferido
aferido mediante
mediante aa pesquisa
pesquisa de
de preços
pregos que
que instrui
instrui oo processo
processo administrativo
administrativo pertinente
pertinente aa esta
esta
licitado,
licitaoao.
licitação.

10.3.2
10.3.2

Se o0 preço
prego alcançado
alcangado ensejar
ensejar dúvidas
dt'ividas quanto
quanto aa sua
sua exequibilidade,
exequibilidade, poderá
podera oo Pregoeiro
Pregoeiro determinar
determinar àa licitante
licitante
Se
que demonstre
demonstre aa sua
sua viabilidade,
viabilidade, sob
sob pena
pena de
de desclassificação,
desclassificagao, no
no prazo
prazo que
que estipular,
estipular, por
por meio
meio de
de
que
documentaoao que
que comprove
comprove aa capacidade
capacidade da
da licitante
licitante em
em fornecer
fornecer oo objeto
objeto licitado
licitado pelo
pelo preço
prego ofertado
ofertado ee nas
nas
documentação
condiooes propostas
propostas no
no Edital.
Edital.
condições

10.3.3
10.3.3

Se aa oferta
oferta não
nao for
for aceitável
aceitavel ou
ou se
se aa licitante
licitante não
nao atender
atender àa exigência
exigéncia estabelecida
estabelecida na
na cláusula
cléusula supra,
supra, oo
Se
pregoeiro, desclassificará,
desclassificara, motivadamente,
motivadamente, aa proposta
proposta ee examinará
examinara as
as ofertas
ofertas subsequentes,
subsequentes, na
na ordem
ordem de
de
pregoeiro,
classificagao, até
até aa apuração
apuraoao de
de uma
uma proposta
proposta que
que atenda
atenda aa todas
todas as
as exigências,
exigéncias, devendo,
devendo, também,
também, negociar
negociar
classificação,
diretamente com
com aa proponente,
proponente, para
para que
que seja
seja obtido
obtido preço
prego melhor.
melhor.
diretamente

10.4
10.4

Considerada aceitável
aceitével aa oferta
oferta de
de menor
menor preço,
prego, passará
passara oo Pregoeiro
Pregoeiro ao
a0 julgamento
da habilitação.
habilitagao.
Considerada
julgamento da

11
11

HABILITAQAO
HABILITAÇÃO

11.1
11.1

Divulgado oo julgamento
das propostas
propostas de
de preços
preoos na
na forma
forma prescrita
prescrita neste
neste Edital,
Edital, passar-se-á
passar-se-a àa fase
de
Divulgado
julgamento das
fase de
habilitagao.
habilitação.

11.2
11.2

A
habilitagao da
da licitante
licitante vencedora,
vencedora, de
de acordo
acordo com
com aa documentação
documentagao especificada
especificada na
na cláusula
clausula 11.6
11.6 deste
deste
A habilitação
Edital, será
sera verificada
veriﬁcada por
por meio
meio do
do CAUFESP,
CAUFESP, dos
dos sítios
sitios próprios
préprios disponibilizados
disponibilizados pela
pela Internet
Internet ee da
da análise
analise de
de
Edital,
documentaoao complementar
complementar por
por ela
ela encaminhada.
encaminhada.
documentação

11.2.1
11.2.1

Sob pena
pena de
de inabilitação,
inabilitagao, aa licitante,
licitante, cuja
cuja oferta
oferta foi
foi aceita,
aceita, deverá
devera encaminhar,
encaminhar, de
de imediato,
imediato, para
para os
os
Sob
enderegos citados
citados no
no subitem
subitem 10.3,
10.3, aa documentação
dooumentaoao exigida
exigida no
no subitem
subitem 11.6
11.6 deste
deste Edital,
Edital, com
com exceção
exceoao
endereços
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daqueles constantes
constantes do
do cadastro
cadastro da
da licitante
Iicitante no
no CAUFESP,
CAUFESP, desde
desde que
que válidos
validos e/ou
e/ou alcançados
alcangados nos
nos sites
sites da
da
daqueles
Internet.
Internet.

11.2.1.1
11.2.1.1

Entende-se por
por “imediato”
“imediato” oo prazo
prazo de
de até
até 30
30 (trinta)
(trinta) minutos
minutos após
apés aa notificação
notificagao pelo
pelo Sistema,
Sistema, da
da licitante
Iicitante
Entende-se
vencedora,
vencedora, sendo
sendo que
que oo Pregoeiro
Pregoeiro poderá,
podera, aa seu
seu critério,
critério, prorrogar
prorrogar este
este prazo.
prazo.

11.2.1.2
11.2.1.2

A
documentagao relativa
relativa aa Habilitação
Habilitagéo Jurídica
Juridica sempre
sempre deverá
devera ser
ser encaminhada
encaminhada pela
pela licitante,
Iicitante, para
para
A documentação
identificar os
os sócios/representantes
sécios/representantes que
que subscrevem
subscrevem aa proposta
proposta ee demais
demais documentos
documentos por
por ela
ela emitidos.
emitidos.
identificar

11.2.1.2.1
11.2.1.2.1

Caso os
os documentos
documentos não
nao sejam
sejam subscritos
subscritos por
por seus
seus sócios
socios ou
ou diretores,
diretores, assim
assim indicados
indicados nos
nos respectivos
respectivos atos
atos
Caso
constitutivos,
a
Iicitante
devera
apresentar,
também,
os
instrumentos
de
mandato
outorgando
poderes
aos
constitutivos, a licitante deverá apresentar, também, os instrumentos de mandato outorgando poderes aos
subscritores.
subscritores.

11.2.2
11.2.2

Caso os
0s dados
dados ee informações
informagoes constantes
constantes do
do CAUFESP
CAUFESP não
nao atendam
atendam aos
aos requisitos
requisitos exigidos
exigidos no
no subitem
subitem 11.6
11.6
Caso
deste Edital,
Edital, oo Pregoeiro
Pregoeiro verificará
veriﬁcara aa possibilidade
possibilidade de
de alcançar
alcangar os
os documentos
documentos por
por meio
meio eletrônico,
eletronico, juntando—
deste
juntando0s ao
ao processo
processo administrativo
administrativo pertinente
pertinente àa licitação,
Iicitagao, salvo
salvo impossibilidade
impossibilidade devidamente
devidamente certificada
certiﬁoada ee
os
justiﬁcada.
justificada.

11.2.2.1
11.2.2.1

O Pregoeiro
Pregoeiro ee sua
sua Equipe
Equipe de
de Apoio
Apoio alcançarão
alcangarao dos
dos documentos
documentos exigidos
exigidos no
no subitem
subitem 11.6
11.6 deste
deste Edital,
Edital, por
por
O
meio eletrônico,
eletronico, aqueles
aqueles assim
assim disponibilizados,
disponibilizados, devendo
devendo aa licitante
Iicitante encaminhar
encaminhar pelo
pelo sistema
sistema BEC
BEC os
0s demais
demais
meio
documentos não
nao emitidos
emitidos via
via Internet.
Internet.
documentos

11.2.2.2
11.2.2.2

Na impossibilidade
impossibilidade de
de obtenção/emissão
obtengao/emissao de
de documentos
documentos por
por meio
meio eletrônico,
eletronico, oo Pregoeiro
Pregoeiro solicitará
solicitara sua
sua
Na
apresentagao pela
pela licitante,
Iicitante, juntamente
com os
os demais
demais documentos,
documentos, observado
observado oo prazo
prazo estipulado
estipulado nesta
nesta
apresentação
juntamente com
clausula.
cláusula.

11.3
11.3

A Administração
Administragao não
nao se
se responsabilizará
responsabilizara pela
pela eventual
eventual indisponibilidade
indisponibilidade dos
dos meios
meios eletrônicos
eletronicos hábeis
habeis de
de
A
informagoes no
no momento
momento da
da verificação
veriﬁcagao de
de documentação
documentagao ou
ou dos
dos meios
meios para
para aa transmissão
transmissao de
de documentos
documentos aa
informações
que se
se referem
referem as
as cláusulas
clausulas anteriores,
anteriores, ressalvada
ressalvada aa indisponibilidade
indisponibilidade de
de seus
seus próprios
préprios meios.
meios. Na
Na hipótese
hipétese de
de
que
ocorrerem essas
essas indisponibilidades,
indisponibilidades, aa licitante
Iicitante deverá
devera encaminhar
encaminhar os
0s documentos
documentos solicitados
solicitados por
por outros
outros
ocorrerem
meios, dentro
dentro do
do prazo
prazo estabelecido,
estabelecido, sob
sob pena
pena de
de inabilitação,
inabilitagao, mediante
mediante decisão
decisao motivada.
motivada.
meios,

11.4
11.4

Posteriormente deverão
deverao ser
ser encaminhados,
encaminhados, no
no original,
original, aa proposta
proposta de
de preços
pregos exigida
exigida no
no subitem
subitem 10.3.2
10.3.2 e,
e, nos
nos
Posteriormente
originais ou
ou cópias
cépias autenticadas
autenticadas por
por tabelião
tabeliao de
de notas,
notas, ou
ou mediante
mediante publicação
publicagao de
de órgão
drgao de
de Imprensa
Imprensa Oficial
Oficial
originais
0s documentos
documentos aa que
que se
se referem
referem o0 item
item 11.6,
11.6, salvo
salvo os
os que
que foram
foram emitidos
emitidos pela
pela Internet
Internet pelo
pelo próprio
préprio Pregoeiro
Pregoeiro
os
ou que
que possam
possam ser
ser por
por ele
ele conferidos
conferidos também
também pela
pela Internet,
Internet, dentro
dentro do
do prazo
prazo máximo
maximo de
de 02
02 (dois)
(dois) dias
dias úteis
uteis
ou
aa contar
contar da
da habilitação,
habilitagéo, para
para oo endereço
enderego indicado
indicado no
no preâmbulo
preambulo com
com aa identificação
identiﬁcagao de
de sua
sua razão
razao social
social ee
nL'Jmero do
do Pregão
Pregao Eletrônico,
Eletronico, endereçado
enderegado ao
a0 Setor
Setor de
de Licitações
Licitagoes da
da Prefeitura
Prefeitura do
do Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal
número
Paulista/SP- A/C
Pregoeira.
Paulista/SPA/C Pregoeira.

11.5
11.5

Por meio
meio de
de aviso
aviso lançado
Iangado no
no sistema,
sistema, oo Pregoeiro
Pregoeiro informará
informara às
as demais
demais licitantes
Iicitantes que
que poderão
poderao consultar
consultar as
as
Por
informagoes cadastrais
cadastrais da
da licitante
Iicitante vencedora
vencedora utilizando
utilizando opção
opgao disponibilizada
disponibilizada no
no próprio
proprio sistema
sistema para
para tanto.
tanto.
informações
Devera, ainda,
ainda, informar
informar oo teor
teor dos
dos documentos
documentos recebidos
recebidos por
por fax
fax ou
ou por
por meio
meio eletrônico.
eletronico.
Deverá,

11.6
11.6

A
habilitagao se
se dará
dara mediante
mediante oo exame
exame dos
dos documentos
documentos aa seguir
seguir relacionados,
relaoionados, relativos
relativos a:
a:
A habilitação

11.6.1
11.6.1

Habilitagéo juridica:
Habilitação
jurídica:

a)

Registro empresarial
empresarial na
na Junta
Junta Comercial,
Comercial, no
no caso
caso de
de empresário
empresario individual
individual ou
ou Empresa
Empresa Individual
Individual de
de
Registro
Responsabilidade Limitada;
Limitada;
Responsabilidade

b)

Ato
constitutivo, estatuto
estatuto ou
ou contrato
contrato social
social atualizado
atualizado ee registrado
registrado na
na Junta
Junta Comercial;
Comercial;
Ato constitutivo,

c)

Documentos de
de eleição
eleigao ou
ou designação
designagao dos
dos atuais
atuais administradores,
administradores, tratando-se
tratando—se de
de sociedades
sociedades empresárias
empresarias ou
ou
Documentos
cooperativas;
cooperativas;

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO

‘ 1
g
Zwﬂ‘ﬁi

Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Praça
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

d)
d)

Ato
constitutivo atualizado
atualizado ee registrado
registrado no
no Registro
Registro Civil
Civil de
de Pessoas
Pessoas Jurídicas
Juridicas tratando-se
tratando—se de
de sociedade
sociedade não
nao
Ato constitutivo
empresária,
empresaria, acompanhado
acompanhado de
de prova
prova da
da diretoria
diretoria em
em exercício;
exercicio;

e)
e)

Decreto de
de autorização,
autorizacao, tratando-se
tratando—se de
de sociedade
sociedade empresária
empresaria estrangeira
estrangeira em
em funcionamento
funcionamento no
no País,
Pals, ee ato
ato de
de
Decreto
registro ou
ou autorização
autorizacao para
para funcionamento
funcionamento expedido
expedido pelo
pelo órgão
Orgao competente,
competente, quando
quando aa atividade
atividade assim
assim oo
registro
exigir.
exigir.

11.6.2
11.6.2

Regularidade fiscal:
fiscal:
Regularidade

11.6.2.1-Prova de
de inscrição
inscricao no
no Cadastro
Cadastro Nacional
Nacional de
de Pessoa
Pessoa Jurídica
Juridica do
do Ministério
Ministério da
da Fazenda
Fazenda —
CNPJ/MF;
11.6.2.1-Prova
– CNPJ/MF;
11.6.2.2.-Prova de
de regularidade
regularidade para
para com
com aa Fazenda
Fazenda Federal,
Federal, Estadual
Estadual ee Municipal
Municipal do
do domicílio
domicilio ou
ou sede
sede do
do licitante,
licitante, ou
ou
11.6.2.2.-Prova
outra equivalente,
equivalente. na
na forma
forma da
da lei,
lei, com
com prazo
prazo de
de validade
validade em
em vigor;
vigor;
outra
a) A
Regularidade para
para com
com aa Fazenda
Fazenda Federal
Federal deverá
devera ser
ser comprovada
comprovada pela
pela apresentação
apresentacao de
de certidão
certidao conjunta
conjunta negativa
negativa
a)
A Regularidade
ou positiva
positiva com
com efeitos
efeitos de
de negativa
negativa de
de débitos
débitos relativos
relativos aos
aos tributos
tributos federais
federais ee àa dívida
divida ativa
ativa da
da união,
uniao, emitida
emitida através
através de
de
ou
sistema eletrônico,
eletrénico, ficando
ficando sua
sua aceitação
aceitacao condicionada
condicionada àa verificação
verificacao da
da veracidade
veracidade via
via Internet;
Internet;
sistema
)A regularidade
regularidade para
para com
com aa Fazenda
Fazenda Municipal
Municipal deverá
devera ser
ser comprovada
comprovada sobre
sobre os
os tributos
tributos Mobiliários
Mobiliarios e/ou
e/ou Imobiliários
Imobiliarios
bb )A
relacionados àa sede
sede ou
ou domicílio
domicilio do
do proponente,
proponente, através
através da
da apresentação
apresentacao de
de certidão
certidao negativa
negativa ou
ou positiva
positiva com
com efeitos
efeitos de
de
relacionados
negativa;
negativa;
c) A
regularidade para
para com
com aa Fazenda
Fazenda Estadual,
Estadual, deverá
devera ser
ser comprovada
comprovada pela
pela apresentação
apresentacao de
de certidão
certidao Negativa
Negativa ee ou
ou
c)
A regularidade
positiva com
com efeitos
efeitos de
de negativa
negativa de
de débitos
débitos relativos
relativos aa dívida
divida ativa
ativa estadual
estadual emitida
emitida através
através de
de sistema
sistema eletrônico,
eletronico, ficando
positiva
ficando
sua aceitação
aceitacao condicionada
condicionada àa verificação
veriﬁcacao da
da veracidade
veracidade via
via internet,
internet, aa critério
critério da
da Administração
Administracao Pública;
PL'Jblica;
sua
11.6.2.3-Prova de
de regularidade
regularidade para
para com
com oo FGTS
FGTS —
Fundo de
de Garantia
Garantia de
de Tempo
Tempo de
de Serviço
Servico Lei
Lei n°
n° 9.012,
9.012, de
de 30/03/95),
30/03/95),
11.6.2.3-Prova
– Fundo
através da
da apresentação
apresentacao do
do Certificado
Certiﬁcado de
de Regularidade
Regularidade de
de Situação
Situacao do
do FGTS(CRF),
FGTS(CRF), emitido
emitido pela
pela Caixa
Caixa Econômica
Economica
através
Federal, ou
ou do
do documento
documento denominado
denominado “Situação
“Situacao de
de Regularidade
Regularidade do
do Empregador”,
Empregador”, com
com prazo
prazo de
de validade
validade em
em vigor
vigor na
na
Federal,
data de
de encerramento
encerramento do
do prazo
prazo de
de entrega
entrega dos
dos envelopes;
envelopes;
data
11.6.2.4-Prova de
de regularidade
regularidade Trabalhista,
Trabalhista, mediante
mediante aa apresentação
apresentagao da
da CNDT
CNDT —
Certidao Negativa
Negativa de
de Débitos
Débitos
11.6.2.4-Prova
– Certidão
Trabalhistas ou
ou da
da CPDT
CPDT —
Certidao Positiva
Positiva de
de Débitos
Débitos Trabalhistas
Trabalhistas com
com efeitos
efeitos de
de negativa;
negativa;
Trabalhistas
– Certidão
11.6.3
11.6.3

Qualificagéo econômico-financeira:
econ6mico-financeira:
Qualificação

a)
a)

Certidao negativa
negativa de
de pedido
pedido de
de falência
faléncia ou
ou concordata,
concordata, expedida
expedida pelo
pelo distribuidor
distribuidor da
da sede
sede da
da pessoa
pessoa juridica
Certidão
jurídica
em data
data não
nao superior
superior aa 60
60 dias
dias da
da data
data da
da abertura
abertura do
do certame,
certame, se
se outro
outro prazo
prazo não
nao constar
constar do
do documento.
documento.
em

a.1)
a.1)

Se aa licitante
licitante não
nao for
for sujeita
sujeita ao
ao regime
regime falimentar,
falimentar, aa certidão
certidao mencionada
mencionada deverá
devera ser
ser substituída
substituida por
por certidão
certidao
Se
negativa de
de ações
acoes de
de insolvência
insolvéncia civil,
civil, ou
ou documento
documento equivalente.
equivalente.
negativa

11.6.4
11.6.4

Qualificagéo técnica:
técnica:
Qualificação

a)
a)

Atestado(s)/certidao(6es) de
de capacidade
capacidade técnico-operacional,
técnico-operacional, em
em nome
nome da
da licitante,
licitante, fornecido(s)
fornecido(s) por
por pessoa
pessoa
Atestado(s)/certidão(ões)

juridica
de direito
direito público
pL'Jico ou
ou privado
privado que
que comprove(m)
comprove(m) oo fornecimento
fornecimento anterior
anterior pertinente
pertinente ee compatível
compativel com
com oo
jurídica de
objeto desta
desta licitação,
licitacao, independentemente
independentemente de
de quantitativos,
quantitativos, com
com caracterização
caracterizacao do
do bom
bom desempenho
desempenho da
da
objeto
licitante.
licitante.

a.1)
a.1)

0(3) atestado(s)
atestado(s) ou
ou certidão(ões)
certidao(6es) deverá(ão)
devera(ao) ser
ser apresentado(s)
apresentado(s) em
em papel
papel timbrado,
timbrado, original
original ou
ou cópia
copia
O(s)
reprografica autenticada,
autenticada, assinado(s)
assinado(s) por
por autoridade
autoridade ou
ou representante
representante de
de quem
quem o(s)
0(5) expediu,
expediu, com
com aa devida
devida
reprográfica
identificacao, não
nao lhe
lhe sendo
sendo exigido
exigido prazo
prazo de
de validade.
validade.
identificação,

11.6.5

Outros Documentos:

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO

‘ 1
,
Zwﬂ‘ﬁi

Praça
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone
– (15)
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 7
(15) 3283-8331
3283-8331
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

a)

CUMPRIMENTO
CUMPRIMENTO AO
A0 DISPOSTO
DISPOSTO NO
NO ART.
ART. 7,
7, INCISO
INCISO XXXIII
XXXIII DA
DA CONSTITUIÇÃO
CONSTITUIQAO FEDERAL:
FEDERAL: Declaração
Declaragao de
de
que
que não
nao emprega
emprega menor
menor de
de 18
18 anos
anos em
em trabalho
trabalho noturno,
noturno, perigoso
perigoso ou
ou insalubre
insalubre ee não
nao emprega
emprega menor
menor de
de 16
16
anos,
anos, salvo
salvo na
na condição
condigao de
de aprendiz,
aprendiz, aa partir
partir de
de 14
14 anos,
anos, sob
sob as
as penas
penas da
da Lei,
Lei, conforme
conforme oo disposto
disposto no
no artigo.
artigo.
7°, inciso
inciso XXXIII
XXXIII da
da Constituição
Constituigao Federal
Federal ee inciso
inoiso V,
V, do
do artigo
artigo 27
27 da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93;
8666/93;
7º,

b)
ID)

Declaração
Declaragao de
de inexistência
inexisténoia de
de fato
fato superveniente
superveniente impeditivo
impeditivo de
de sua
sua habilitação
habilitagao inclusive
inclusive condenação
oondenacao judicial
iudioial
na proibição
proibicao de
de contratar
contratar com
com oo Poder
Poder Público
PUblico ou
ou receber
receber benefícios
beneficios ou
ou incentivos
incentivos fiscais
fiscais ou
ou creditícios,
crediticios,
na
transitada em
em julgada
iulqada ou
ou não
nao desafiada
desafiada por
por recurso
recurso com
com efeito
efeito suspensivo,
suspensivo, por
por ato
ato de
de improbidade
improbidade
transitada
administrativa;
administrativa;

c)

Declaragao de
de que
que aa licitante
Iicitante não
nao foi
foi apenada
apenada com
com as
as sanções
sangoes previstas
previstas na
na Lei
Lei Federal
Federal 8.666/1993,
8666/1993, artigo
artigo 87,
87,
Declaração
incisos III
III ee IV,
IV, e/ou
e/ou na
na Lei
Lei Federal
Federal 10.520/2002,
10.520/2002, artigo
artigo 7º,
7°, seja
seja isoladamente,
isoladamente, seja
seja em
em conjunto,
conjunto, aplicada
aplicada por
por
incisos
gualguer esfera
esfera da
da Administração
Administragao Pública.
Publica.
qualquer

11.6.5.1
11.6.5.1

As declarações
deolaragoes supra
supra deverão
deverao ser
ser elaboradas
elaboradas em
em papel
papel timbrado
timbrado ee subscritas
subscritas pelo
pelo representante
representante legal
legal da
da
As
Iicitante, sendo
sendo recomendada
recomendada aa utilização
utilizagao do
do modelo
modelo constante
constante no
no ANEXO
ANEXO III
lll do
do presente
presente Edital,
Edital, facultando-se
facultando-se
licitante,
elaboragao de
de declarações
declaragoes individualizadas.
individualizadas.
aa elaboração

11.7
11.7

A licitante
Iicitante para
para fins
fins de
de habilitação
habilitagao deverá
devera observar
observar as
as disposições
disposigoes Gerais
Gerais que
que seguem:
seguem:
A

11.7.1
11.7.1

Todos os
os documentos
documentos devem
devem estar
estar com
com seu
seu prazo
prazo de
de validade
validade em
em vigor.
vigor. Se
Se este
este prazo
prazo não
nao constar
constar de
de
Todos
clausula específica
espeoifica deste
deste edital,
edital, do
do próprio
préprio documento
documento ou
ou de
de lei
lei específica,
especifica, será
sera considerado
considerado oo prazo
prazo de
de
cláusula
validade de
de 06
06 (seis)
(seis) meses,
meses, aa contar
contar da
da data
data de
de sua
sua expedição,
expedigao, salvo
salvo os
os atestados/certidões
atestados/certidoes de
de qualificação
qualiﬁcagao
validade
técnica, para
para os
os quais
quais não
nao se
se exige
exige validade.
validade.
técnica,

11.7.2
11.7.2

Todos os
os documentos
documentos expedidos
expedidos pela
pela empresa
empresa deverão
deverao estar
estar subscritos
subscritos por
por seu
seu representante
representante legal
legal ou
ou
Todos
procurador, com
com identificação
identifioagao clara
Clara do
do subscritor.
subsoritor.
procurador,

11.7.3
11.7.3

Os documentos
documentos emitidos
emitidos via
via Internet
Internet serão
serao conferidos
conferidos pelo
pelo Pregoeiro
Pregoeiro ou
ou sua
sua equipe
equipe de
de apoio.
apoio.
Os

11.7.4
11.7.4

Se aa licitante
Iicitante for
matriz, todos
todos os
os documentos
documentos deverão
deverao estar
estar em
em nome
nome da
da matriz,
matriz, ee se
se for
for aa filial,
filial, todos
todos os
os
Se
for aa matriz,
documentos deverão
deverao estar
estar em
em nome
nome da
da filial,
filial, exceto
exceto aqueles
aqueles documentos
documentos que,
que, pela
pela própria
prépria natureza,
natureza,
documentos
comprovadamente, forem
forem emitidos
emitidos somente
somente em
em nome
nome da
da matriz.
matriz.
comprovadamente,

11.7.4.1
11.7.4.1

Caso aa licitante
Iicitante pretenda
pretenda que
que um
um de
de seus
seus estabelecimentos,
estabelecimentos, que
que não
nao oo participante
participante desta
desta licitação,
licitagao, execute
execute oo
Caso
futuro contrato,
contrato, deverá
devera apresentar
apresentar toda
toda documentação
documentagao de
de habilitação
habilitagao de
de ambos
ambos os
os estabelecimentos.
estabelecimentos.
futuro

11.7.5
11.7.5

Todo ee qualquer
qualquer documento
documento apresentado
apresentado em
em língua
lingua estrangeira
estrangeira deverá
devera estar
estar acompanhado
acompanhado da
da respectiva
respectiva
Todo
tradugao para
para oo idioma
idioma pátrio,
patrio, feita
feita por
por tradutor
tradutor público
publicojuramentado.
tradução
juramentado.

11.7.6
11.7.6

Nao serão
serao aceitos
aceitos documentos
documentos cujas
cujas datas
datas ee caracteres
caracteres estejam
estejam ilegíveis
ilegiveis ou
ou rasurados
rasurados de
de tal
tal forma
forma que
que não
nao
Não
possam ser
ser entendidos.
entendidos.
possam

11.7.7
11.7.7

Os documentos
documentos exigidos
exigidos para
para habilitação
habilitagao não
nao poderão,
poderao, em
em hipótese
hipétese alguma,
alguma, ser
ser substituídos
substituidos por
por protocolos,
protocolos,
Os
que apenas
apenas configurem
configurem oo seu
seu requerimento,
requerimento, não
nao podendo,
podendo, ainda,
ainda, ser
ser remetidos
remetidos posteriormente
posteriormente ao
ao prazo
prazo
que
fixado.
fixado.

11.8
11.8

O Pregoeiro
Pregoeiro ee sua
sua Equipe
Equipe de
de Apoio
Apoio verificarão
verificarao eventual
eventual descumprimento
descumprimento das
das vedações
vedagoes de
de participação
participagao na
na
O
licitagao, mediante
mediante consulta
consulta ao
a0 Tribunal
Tribunal de
de Contas
Contas do
do Estado
Estado de
de São
8510 Paulo:
Paulo: Apenados.
Apenados.
licitação,

116.1
.11.8.1

realizar-se-ao em nome da licitante
Iicitante e também de eventual matriz ou filial e de seus sócios
s60ios
As consultas realizar-se-ão
majoritario ee administrador.
administrador.
majoritário

11.9
11.9

Os documentos
documentos serão
serao analisados
analisados pelo
pelo Pregoeiro
Pregoeiro ee sua
sua Equipe
Equipe de
de Apoio
Apoio quanto
quanto aa sua
sua conformidade
conformidade com
com os
os
Os
solicitados ee serão
serao anexados
anexados ao
ao processo
processo administrativo
administrativo pertinente
pertinente aa esta
esta licitação.
licitagao.
solicitados

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO

‘ 1
.
Zwﬂ‘ﬁi

Praça
Praca Armando
Armando de
do Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

11.9.1
11.9.1

Estando aa documentação
documentacao de
de habilitação
habilitacao da
da licitante
licitante vencedora
vencedora em
em desacordo
desacordo com
com as
as exigências
exigéncias do
do Edital,
Edital, ela
ela
Estando
será
sera inabilitada.
inabilitada.

11.9.1.1
11.9.1.1

Havendo alguma
alguma restrição
restricao na
na comprovação
comprovacao da
da regularidade
regularidade fiscal
fiscal de
de microempresa
microempresa ou
ou empresa
empresa de
de pequeno
pequeno
Havendo
porte assim
assim qualificada,
qualificada, aa sessão
sessao será
sera suspensa,
suspensa, concedendo-se
concedendo-se oo prazo
prazo de
de 55 (cinco)
(cinco) dias
dias úteis,
Uteis, prorrogável
prorrogavel
porte
por
por igual
igual período,
periodo, para
para regularização,
regularizacao, de
de forma
forma aa possibilitar,
possibilitar, após
apos tal
tal prazo,
prazo, sua
sua retomada.
retomada.

11.9.1.2
11.9.1.2

A não
nao regularização
regularizacao da
da documentação
documentacao no
no prazo
prazo previsto
previsto acima,
acima, implicará
implicara decadência
decadéncia do
do direito
direito àa contratação
contratacao
A
aa licitante,
licitante, sem
sem prejuízo
prejuizo das
das sanções
sancoes previstas
previstas neste
neste Edital.
Edital.

11.9.2
11.9.2

Sendo inabilitada
inabilitada aa proponente
proponente cuja
cuja proposta
proposta tenha
tenha sido
sido classificada
classificada em
em primeiro
primeiro lugar,
lugar, oo Pregoeiro
Pregoeiro
Sendo
examinara aa proposta
proposta ou
ou lance
lance subsequente,
subsequente, definida
definida pelas
pelas regras
reqras do
do sistema
sistema BEC/SP,
BECISP. verificando
verificando sua
sua
examinará
aceitabilidade ee procedendo
procedendo àa habilitação
habilitacao da
da licitante,
licitante, na
na ordem
ordem de
de classificação,
classificacao, ee assim
assim sucessivamente
sucessivamente até
até
aceitabilidade
apuracao de
de uma
uma proposta
proposta ou
ou lance
lance ee proponente
proponente que
que atendam
atendam oo Edital.
Edital.
aa apuração

11.9.2.1
11.9.2.1

Na situação
situacao aa que
que se
se refere
refere este
este item,
item, o0 Pregoeiro
Pregoeiro deverá
devera negociar
negociar com
com aa licitante
licitante para
para que
que seja
seja obtido
obtido preço
preco
Na
melhor.
melhor.

11.9.3
11.9.3

Estando aa documentação
documentacao de
de habilitação
habilitacao da
da licitante
licitante completa,
completa, correta,
correta, com
com observância
observancia de
de todos
todos os
os
Estando
dispositivos deste
deste Edital
Edital ee seus
seus Anexos
Pregoeiro considerará
considerara aa proponente
proponente habilitada
habilitada ee vencedora
vencedora do
do
dispositivos
Anexos oo Pregoeiro
certame.
certame.

12
12

FASE RECURSAL
RECURSAL
FASE

12.1
12.1

Apés
encerrar totalmente
totalmente aa fase
fase de
de habilitação,
habilitacao, oo Pregoeiro
Pregoeiro informará
informara às
as licitantes,
licitantes, por
por meio
meio de
de mensagem
mensagem
Após encerrar
lancada no
no sistema,
sistema, que
que poderão
poderao interpor
interpor recurso,
recurso, imediata
imediata ee motivadamente,
motivadamente, por
por meio
meio eletrônico,
eletronico, utilizando
utilizando
lançada
para tanto,
tanto, exclusivamente,
exclusivamente, campo
campo próprio
préprio disponibilizado
disponibilizado no
no sistema.
sistema.
para

12.1.1
12.1.1

A
falta de
de manifestação
manifestacao da
da licitante
licitante no
no prazo
prazo estabelecido
estabelecido acarretará
acarretara aa decadência
decadéncia do
do direito
direito de
de recurso
recurso ee aa
A falta
adjudicacao, pelo
pelo Pregoeiro,
Pregoeiro, do
do objeto
objeto licitado
licitado aa vencedora.
vencedora.
adjudicação,

12.2
12.2

Havendo interposição
interposicao de
de recurso,
recurso, na
na forma
forma indicada
indicada no
no subitem
subitem 12.1,
12.1, oo Pregoeiro,
Pregoeiro, por
por mensagem
mensagem lançada
Iancada no
no
Havendo
sistema, informará
informara aos
aos recorrentes
recorrentes que
que poderão
poderao apresentar
apresentar memoriais
memoriais contendo
contendo as
as razões
razoes de
de recurso,
recurso, no
no
sistema,
prazo de
de 33 (três)
(trés) dias
dias após
apés oo encerramento
encerramento da
da sessão
sessao pública,
pt'iblica, ee às
as demais
demais licitantes
licitantes que
que poderão
poderao apresentar
apresentar
prazo
contrarrazoes, em
em igual
igual número
nLimero de
de dias,
dias, os
os quais
quais começarão
comecarao aa correr
correr do
do término
término do
do prazo
prazo para
para apresentação
apresentacao
contrarrazões,
de memoriais,
memoriais, sendo-lhes
sendo-lhes assegurada
assegurada vista
vista imediata
imediata dos
dos autos,
autos, no
no endereço
endereco da
da unidade
unidade promotora
promotora da
da
de
licitacao, constante
constante do
do preâmbulo
preambulo deste
deste Edital,
Edital, das
das 8:00
8:00 horas
horas às
as 11:00
11:00 horas
horas ee das
das 13:00
13:00 horas
horas às
as 16:30
16:30
licitação,
horas.
horas.

12.2.1
12.2.1

Os memoriais
memoriais de
de recurso
recurso ee as
as contrarrazões
contrarrazoes serão
serao oferecidas
oferecidas exclusivamente
exclusivamente por
por meio
meio eletrônico,
eletronico, no
no sítio
sitio
Os
www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br,
www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção
opcao RECURSO,
RECURSO, ee aa apresentação
apresentacao de
de documentos
documentos
www.bec.sp.gov.br ou
relativos às
as peças
pecas antes
antes indicadas,
indicadas, se
se houver,
houver, será
sera efetuada
efetuada mediante
mediante protocolo,
protocolo, no
no endereço
endereco da
da unidade
unidade
relativos
promotora da
da licitação,
licitacao, constante
constante do
do preâmbulo
preambulo deste
deste Edital,
Edital, das
das 8:00
8:00 horas
horas às
as 11:00
11:00 horas
horas ee das
das 13:00
13:00
promotora
horas às
as 16:30
16:30 horas,
horas, observados
observados os
0s prazos
prazos estabelecidos
estabelecidos no
no subitem
subitem 12.2.
12.2.
horas

12.3
12.3

0 recurso
recurso terá
tera efeito
efeito suspensivo
suspensivo ee oo seu
seu acolhimento
acolhimento importará
importara aa invalidação
invalidacao dos
dos atos
atos insuscetíveis
insuscetiveis de
de
O
aproveitamento.
aproveitamento.

13
13

ADJUDICAGAO
ADJUDICAÇÃO

13.1
13.1

Apés
apresentacao da
da proposta
proposta de
de preços
precos original
original ee dos
dos documentos
documentos de
de habilitação,
habilitacao, nos
nos originais
originais ou
ou cópias
copias
Após aa apresentação
autenticadas por
por tabelião
tabeliao de
de notas,
notas, ou
ou mediante
mediante publicação
publicacao de
de órgão
Orgao de
de Imprensa
Imprensa Oficial,
Oficial, nos
nos termos
termos do
do item
item
autenticadas
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11.4, ee constatando-se
constatando—se oo atendimento
atendimento das
das exigências
exigéncias fixadas
fixadas no
no Edital,
Edital, oo Pregoeiro
Pregoeiro procederá
procedera àa adjudicação
adjudicagao
11.4,
do
do objeto
objeto da
da licitação
licitagao àa licitante
licitante classificada
classiﬁcada ee habilitada,
habilitada, vencedora
vencedora do
do certame.
certame.

13.2
13.2

Em havendo
havendo recurso,
recurso, aa adjudicação
adjudicacao será
sera promovida
promovida pela
pela autoridade
autoridade competente.
competente.
Em

14
14

HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGACAO

14.1
14.1

Decorridas as
as fases
anteriores, aa decisão
decisao será
sera submetida
submetida àa autoridade
autoridade competente,
competente, para
para homologação.
homologacao.
Decorridas
fases anteriores,

14.1.1
14.1.1

A adjudicação
adjudicagao do
do objeto
objeto ee aa homologação
homologagao da
da licitação
licitacao não
nao obrigam
obrigam aa Administração
Administragao àa contratação
contratacao do
do objeto
objeto
A
licitado.
licitado.

15
15

PREQO EE DOTAÇÃO
DOTAGAO
PREÇO

15.1
15.1

O preço
preco que
que vigorará
vigorara no
no ajuste
ajuste será
sera oo ofertado
ofertado pela
pela licitante
licitante aa quem
quem for
for oo mesmo
mesmo adjudicado.
adjudicado.
O

15.2
15.2

Este preço
preco inclui
inclui todos
todos os
os custos
custos diretos
diretos ee indiretos,
indiretos, impostos,
impostos, taxas,
taxas, benefícios,
beneficios, encargos
encargos sociais,
sociais, trabalhistas
trabalhistas
Este
fiscais que
que recaiam
recaiam sobre
sobre oo objeto,
objeto, incluindo
incluindo frete
frete até
até o0 local
local de
de entrega
entrega designado
designado pela
pela Prefeitura,
Prefeitura,
ee fiscais
transporte, etc,
etc, ee constituirá,
constituira, aa qualquer
qualquer título,
titulo, aa única
(mica ee completa
completa remuneração
remuneracao pelo
pelo seu
seu adequado
adequado ee perfeito
perfeito
transporte,
cumprimento, de
de modo
modo que
que nenhuma
nenhuma outra
outra remuneração
remuneragao será
sera devida.
devida.
cumprimento,

15.3
15.3

Nao haverá
havera reajuste
reajuste de
de preços
precos nem
nem atualização.
atualizagao.
Não

15.4
15.4

Os recursos
recursos necessários
necessarios para
para suporte
suporte do
do contrato,
contrato, onerarão
onerarao aa dotação
dotacao nº:
n°: 02.10.15.452.0016.2035.3390.300210.15.452.0016.2035.3390.30—
Os
Despesa 210
210 ee parte
parte do
do orçamento
orgamento consignado
consignado em
em dotações
dotacoes futuras.
futuras.
Despesa

16
16

CONDIQOES DO
DO AJUSTE
AJUSTE
CONDIÇÕES

16.1
16.1

A
contratacao decorrente
decorrente desta
desta licitação
licitagao será
sera formalizada
formalizada mediante
mediante Nota
Nota de
de Empenho,
Empenho, da
da qual
qual deverá
deveré
A contratação
constar, em
em anexo,
anexo, todas
todas as
as condições
condicoes contratuais,
contratuais, inclusive
inclusive as
as obrigações
obrigacoes da
da contratada
contratada ee contratante.
contratante.
constar,

16.1.1
16.1.1

Para aa formalização
formalizacao do
do ajuste
ajuste aa empresa
empresa adjudicatária
adjudicataria do
do objeto
objeto da
da licitação
licitacao deverá
devera apresentar,
apresentar, dos
dos
Para
documentos ja
exigiveis por
por ocasião
ocasiao da
da habilitação,
habilitagao, aqueles
aqueles necessários
necessarios àa contratação,
contratacao, atualizados,
atualizados, caso
caso
documentos
já exigíveis
solicitados.
solicitados.

16.1.4
16.1.4

Os documentos
documentos mencionados
mencionados nesta
nesta cláusula
clausula deverão
deverao ser
ser apresentados
apresentados em
em cópias
copias autenticadas
autenticadas ou
ou no
no
Os
original, com
com prazo
prazo de
de validade
validade em
em vigor
vigor na
na data
data da
da apresentação
apresentagao ee serão
serao retidos
retidos para
para oportuna
oportuna juntada
no
original,
juntada no
processo administrativo
administrativo pertinente
pertinente àa contratação.
contratacao.
processo

16.2
16.2

A
formalizacao do
do ajuste
ajuste se
se dará
dara com
com oo recebimento
recebimento da
da nota
nota de
de empenho
empenho pela
pela adjudicatária
adjudicataria do
do objeto
objeto da
da
A formalização
licitacao, que
que poderá
podera se
se dar
dar por
por qualquer
qualquer meio
meio devidamente
devidamente comprovado.
comprovado.
licitação,

16.2.1
16.2.1

Caso haja
haja convocação
convocagao para
para aa adjudicatária
adjudicataria retirar
retirar aa nota
nota de
de empenho,
empenho, pelo
pelo Diário
Diario Oficial
Oficial do
do Estado
Estado de
de São
8510
Caso
Paulo, aa empresa
empresa terá
tera 02
02 (dois)
(dois) dias
dias úteis,
L'iteis, para
para tanto.
tanto.
Paulo,

16.2.2
16.2.2

Caso aa nota
nota de
de empenho
empenho seja
seja encaminhada
encaminhada por
por e-mail
e-mail aa empresa
empresa adjudicatária
adjudicataria terá
tera 02
02 (dois)
(dois) dias
dias úteis
Liteis para
para
Caso
acusar seu
seu recebimento
recebimento da
da mesma
mesma forma.
forma.
acusar

16.2.3
16.2.3

A
nao retirada
retirada da
da nota
nota de
de empenho
empenho ou
ou oo seu
seu não
nao recebimento
recebimento no
no prazo
prazo estabelecido
estabelecido configurará
configurara recusa
recusa na
na
A não
contratacao, incidindo
incidindo as
as penalidades
penalidades previstas
previstas neste
neste Edital.
Edital.
contratação,

16.2.4
16.2.4

O prazo
prazo para
para formalização
formalizagao do
do ajuste,
ajuste, poderá
podera ser
ser prorrogado
prorrogado uma
uma vez,
vez, por
por igual
igual período,
periodo, desde
desde que
que solicitado
solicitado
O
por escrito,
escrito, durante
durante seu
seu transcurso
transcurso ee ocorra
ocorra motivo
motivo justificado
aceito pela
pela Administração.
Administragao.
por
justificado ee aceito

16.3
16.3

facultado àa Administração,
Administragao, quando
quando oo convocado
convocado não
nao formalizar
formalizar oo ajuste
ajuste no
no prazo
prazo ee condições
condicoes
ÉE facultado
estabelecidos, inclusive
inclusive na
na hipótese
hipotese de
de impedimento
impedimento da
da contratação,
contratagao, sem
sem embargo
embargo da
da aplicação
aplicacao das
das
estabelecidos,
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penalidades cabíveis,
cabiveis, retomar
retomar oo procedimento,
procedimento, mediante
mediante agendamento
agendamento de
de nova
nova Sessão
Sessao Pública,
Pt'iblica, ou
ou revogar
revogar aa
penalidades
licitação.
licitacao.

16.3.1
16.3.1

Na hipótese
hipotese de
de retomada
retomada do
do procedimento,
procedimento, as
as demais
demais licitantes
Iicitantes classificadas
classificadas serão
serao convocadas
convocadas para
para
Na
participar
participar da
da nova
nova sessão
sessao pública
pt'iblica do
do pregão,
pregao, com
com vistas
vistas aa celebração
celebracao da
da contratação.
contratacao.

16.3.2
16.3.2

O aviso
aviso da
da nova
nova sessão
sessao será
sera publicado
publicado no
no Diário
Diario Oficial
Oﬁcial do
do Estado
Estado de
de São
8510 Paulo,
Paulo, Diário
Diario do
do Município
Municipio de
de
O
Laranial Paulista
Paulista ee de
de grande
qrande circulação
circulacao ee divulgação
divulgacéo nos
nos endereços
enderecos eletrônicos
eletronicos www.bec.sp.gov.br
ou
Laranjal
www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.qov.br
link: licitações).
Iicitacoes).
www.bec.fazenda.gov.br ee www.|arania|pau|ista.sp.qov.br
www.laranjalpaulista.sp.gov.br (( link:

16.3.3
16.3.3

Na sessão
sessao oo Pregoeiro
Pregoeiro convocará
convocara as
as licitantes
Iicitantes classificadas
classificadas remanescentes,
remanescentes, na
na ordem
ordem de
de classificação,
classiﬁcacao,
Na
promovendo aa averiguação
averiguacao das
das condições
condicoes de
de aceitabilidade
aceitabilidade de
de preços
precos ee de
de habilitação,
habilitacao, procedendo-se
procedendo-se
promovendo
conforme especificações
especificacoes deste
deste edital,
edital, até
ate o0 encontro
encontro de
de uma
uma proposta
proposta ee licitante
Iicitante que
que atendam
atendam aa todas
todas as
as
conforme
exigéncias estabelecidas,
estabelecidas, sendo
sendo aa respectiva
respectiva licitante
Iicitante declarada
declarada vencedora
vencedora ee aa ela
ela adjudicado
adjudicado oo objeto
objeto da
da
exigências
licitacao.
licitação.

17
17

PRAZO, CONDIÇÕES
CONDIQOES EE LOCAIS
LOCAIS DE
DE ENTREGA
ENTREGA
PRAZO,

17.1
17.1

O prazo
prazo de
de entrega
entrega do
do objeto
objeto contratual,
contratual, será
sera oo prazo
prazo declinado
declinado na
na proposta
proposta respeitado
respeitado oo limite
limite estabelecido
estabelecido
O
no Anexo
Anexo I| neste
neste edital.
edital.
no

17.1.1
17.1.1

Somente serão
serao analisados
analisados pela
pela Administração
Administracao os
os pedidos
pedidos de
de prorrogação
prorrogacao do
do prazo
prazo de
de entrega
entrega do
do objeto
objeto que
que
Somente
se apresente
apresente com
com as
as condições
condicoes seguintes:
seguintes:
se

a)

até aa data
data final
final prevista
prevista para
para aa entrega;
entrega; e,
e,
até

b)
ID)

instruidos com
com justificativas,
nos termos
termos do
do disposto
disposto no
no parágrafo
paragrafo 1º
1° do
do artigo
artigo 57
57 da
da Lei
Lei Federal
Federal 8.666/93,
8666/93, ee
instruídos
justificativas, nos
respectiva comprovação.
comprovacao.
respectiva

17.1.2
17.1.2

Os pedidos
pedidos instruídos
instruidos em
em condições
condicoes diversas
diversas das
das previstas
previstas no
no subitem
subitem anterior
anterior serão
serao indeferidos
indeferidos de
de pronto.
pronto.
Os

17.2
17.2

0 material
material deverá
devera ser
ser entregue
entregue de
de acordo
acordo com
com oo ofertado
ofertado na
na proposta,
proposta, no
no local
local ee horário
horario discriminado
discriminado no
no
O
Anexo I| deste
deste Edital,
Edital, correndo
correndo por
por conta
conta da
da Contratada
Contratada todas
todas as
as despesas
despesas de
de embalagem,
embalagem, seguros,
seguros,
Anexo
transporte, tributos,
tributos, encargos
encargos trabalhistas
trabalhistas ee previdenciários,
previdenciarios, decorrentes
decorrentes do
do fornecimento.
fornecimento.
transporte,

18
18

RECEBIMENTO DO
DO OBJETO
OBJETO
RECEBIMENTO

18.1
18.1

O objeto
objeto da
da contratação
contratacao será
sera recebido
recebido pela
pela contratante
contratante consoante
consoante oo disposto
disposto no
no artigo
artigo 73,
73, inciso
inciso IIll ee seu
seu
O
paragrafo primeiro,
primeiro, da
da Lei
Lei Federal
Federal n.º
n.° 8.666/93,
8666/93, ee na
na legislação
legislacao municipal
municipal pertinente.
pertinente.
parágrafo

18.1.1
18.1.1

O descarregamento
descarregamento do
do objeto
objeto ficará
ficara aa cargo
cargo do
do fornecedor,
fornecedor, devendo
devendo ser
ser providenciada
providenciada aa mão-de-obra
mao-de-obra
O
necessaria, se
se assim
assim oo for.
for.
necessária,

18.1.2
18.1.2

No ato
ato da
da entrega,
entrega, os
os produtos
produtos serão
serao recebidos
recebidos pela
pela Contratante,
Contratante, para
para posterior
posterior verificação
verificacao do
do atendimento
atendimento
No
as condições
condicoes deste
deste Edital
Edital ee da
da conformidade
conformidade com
com aa marca
marca e/ou
e/ou fabricante
fabricante declinados
declinados na
na proposta.
proposta.
às

18.1.3
18.1.3

Caso seja
seja constatado
constatado que
que os
os produtos
produtos entregues
entregues apresentam
apresentam irregularidades,
irregularidades, não
nao correspondem
correspondem as
as
Caso
especificacoes deste
deste Edital
Edital ou
ou não
nao conferem
conferem com
com aa marca
marca e/ou
e/ou fabricante
declinados na
na proposta
proposta da
da
especificações
fabricante declinados
Contratada ou
ou estão
estao fora
fora dos
dos padrões
padroes determinados,
determinados, eles
eles serão
serao rejeitados
rejeitados ee devolvidos,
devolvidos, podendo
podendo aa
Contratada
Administracao rescindir
rescindir aa contratação
contratacao ou
ou determinar
determinar aa substituição
substituicao dos
dos produtos,
produtos, pelos
pelos corretos,
corretos, no
no prazo
prazo de
de
Administração
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até 02
02 (( dois)
dois) dias
dias úteis
Liteis contados
contados da
da comunicação,
oomunicagao, por
por escrito,
escrito, mantido
mantido oo preço
prego contratado
contratado ee sem
sem prejuízo
prejuizo das
das sanções
sangoes
até
previstas neste
neste Edital.
Edital.
previstas

18.1.4
18.1.4

Caso as
as irregularidades
irregularidades digam
digam respeito
respeito àa diferença
diferenga de
de quantidade
quantidade ou
ou de
de partes,
partes, aa Administração
Administragao poderá
podera
Caso
determinar sua
sua complementação
complementagao ou
ou rescindir
rescindir aa contratação,
contratagao, sem
sem prejuízo
prejuizo das
das penalidades
penalidades cabíveis.
cabiveis.
determinar

18.1.4.1
18.1.4.1

Na hipótese
hipotese de
de complementação,
complementagao, aa contratada
contratada deverá
devera fazê-la
fazé-la em
em conformidade
conformidade com
com aa indicação
indicagao da
da
Na
Administragao, no
no prazo
prazo máximo
maximo de
de 02
02 (( dois
dois )) dias
dias úteis,
L'Jteis, contados
contados da
da notificação
notificagao por
por escrito,
escrito, mantido
mantido oo preço
prego
Administração,
inicialmente contratado.
contratado.
inicialmente

18.1.5
18.1.5

O recebimento
recebimento ee aceite
aceite do
do objeto
objeto pela
pela Contratante
Contratante não
nao exclui
exclui aa responsabilidade
responsabilidade civil
civil da
da Contratada
Contratada por
por vícios
vicios
O
de quantidade
quantidade ou
ou qualidade
qualidade do
do material
material ou
ou disparidades
disparidades com
com as
as especificações
especiﬁcagoes estabelecidas
estabelecidas no
no ANEXO
ANEXO I,l,
de
verificadas posteriormente.
posteriormente.
verificadas

19
19

CONDIQOES DE
DE PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONDIÇÕES

19.1
19.1

O prazo
prazo de
de pagamento
pagamento será
sera de
de 25
25 (vinte
(vinte ee cinco)
cinco) dias,
dias, contados
contados da
da data
data do
do adimplemento
adimplemento do
do objeto,
objeto, mediante
mediante
O
fornecimento do
do material
material ee aa entrega
entrega na
na Unidade
Unidade Requisitante
Requisitante dos
dos documentos
documentos discriminados
discriminados na
na cláusula
cléusula
oo fornecimento
17.3 deste
deste edital
edital ee oo atestado
atestado de
de recebimento
recebimento ee aprovação
aprovagao dos
dos produtos
produtos pela
pela Prefeitura.
Prefeitura.
17.3

19.1.1
19.1.1

A Nota
Nota Fiscal/Fatura
Fiscal/Fatura que
que apresentar
apresentar incorreções,
incorregoes, quando
quando necessário,
necessario, será
sera devolvida
devolvida ee seu
seu vencimento
vencimento
A
ocorrera em
em até
até 25
25 (vinte
(vinte ee cinco)
cinco) dias
dias após
apés aa data
data de
de sua
sua reapresentação
reapresentagao válida.
valida.
ocorrerá

19.1.2
19.1.2

Caso ocorra
ocorra aa necessidade
necessidade de
de providências
providéncias complementares
complementares por
por parte
parte da
da Contratada,
Contratada, aa fluência
fluéncia do
do prazo
prazo de
de
Caso
pagamento será
sera interrompida,
interrompida, reiniciando-se
reiniciando—se aa contagem
contagem aa partir
partir da
da data
data em
em que
que estas
estas forem
forem cumpridas.
cumpridas.
pagamento

19.2
19.2

O pagamento
pagamento será
sera efetuado
efetuado por
por crédito
crédito em
em conta
conta corrente
corrente indicada
indicada pela
pela Prefeitura.
Prefeitura.
O

19.3.2
19.3.2

O pagamento
pagamento da
da compensação
compensagao financeira
financeira dependerá
dependera de
de requerimento
requerimento aa ser
ser formalizado
pela Contratada.
Contratada.
O
formalizado pela

19.4
19.4

Quaisquer pagamentos não
na
implicarao na
nem implicarão
contratuais, nem
responsabilidades contratuais,
isentarao a Contratada das responsabilidades
nao isentarão
aceitagao do
do material.
material.
aceitação

20
20

PENALIDADES
PENALIDADES

20.1
20.1

Séo aplicáveis
aplicaveis as
as sanções
sangoes previstas
previstas no
no capítulo
oapitulo IV
lV da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93,
8.666/93, Lei
Lei Federal
Federal no
no 10.520/02
10.520/02 ee
São
demais normas
normas pertinentes.
pertinentes.
demais

20.1.1
20.1.1

As penalidades
penalidades só
so deixarão
deixarao de
de ser
ser aplicadas
aplicadas nas
nas seguintes
seguintes hipóteses:
hipoteses:
As

a)

comprovagao, anexada
anexada aos
aos autos,
autos, da
da ocorrência
ocorréncia de
de força
forga maior
maior impeditiva
impeditiva do
do cumprimento
oumprimento da
da obrigação;
obrigagao;
comprovação,
e/ou,
e/ou,

b)
b)

manifestagao da
da unidade
unidade requisitante,
requisitante, informando
informando que
que o0 ocorrido
ocorrido derivou
derivou de
de fatos
fatos imputáveis
imputaveis àa Administração.
Administragao.
manifestação

20.2
20.2

Ocorrendo recusa
recusa da
da adjudicatária
adjudicataria em
em retirar/receber
retirar/receber aa nota
nota de
de empenho,
empenho, dentro
dentro do
do prazo
prazo estabelecido
estabelecido neste
neste
Ocorrendo
Edital, sem
sem justiﬁcativa
aceita pela
pela Administragao,
garantido oo direito
direito prévio
prévio de
de citação
oitagao ee da
da ampla
ampla defesa,
defesa,
Edital,
justificativa aceita
Administração, garantido
serao aplicadas:
aplicadas:
serão

a)

Multa no
no valor
valor de
de 20%
20% (vinte
(vinte por
por cento)
cento) do
do valor
valor do
do ajuste
ajuste se
se firmado
firmado fosse;
fosse;
Multa

b)
ID)

Pena de
de suspensão
suspensao temporária
temporaria do
do direito
direito de
de licitar
licitar ee contratar
contratar pelo
pelo prazo
prazo de
de até
ate 55 (cinco)
(cinco) anos
anos com
com aa
Pena
Administragao Pública,
PL'iblica, aa critério
critério da
da Prefeitura;
Prefeitura;
Administração

20.2.1
20.2.1

lncidira nas
nas mesmas
mesmas penas
penas previstas
previstas neste
neste subitem
subitem aa empresa
empresa que
que estiver
estiver impedida
impedida de
de firmar
firmar oo ajuste
ajuste pela
pela
Incidirá
nao apresentação
apresentagao dos
dos documentos
documentos necessários
necessarios para
para tanto.
tanto.
não
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CEP 18.500-000
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3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

20.3
20.3

A
licitante que
que ensejar
ensejar oo retardamento
retardamento da
da execução
execucao do
do certame,
certame, inclusive
inclusive em
em razão
razao de
de comportamento
comportamento
À licitante
inadequado
inadequado de
de seus
seus representantes,
representantes, deixar
deixar de
de entregar
entregar ou
ou apresentar
apresentar documentação
documentacao falsa
falsa exigida
exigida neste
neste
edital,
edital, não
nao mantiver
mantiver aa proposta/lance,
proposta/lance, comportar-se
comportar—se de
de modo
modo inidôneo,
inid6neo, fizer
fizer declaração
declaraoao falsa
falsa ou
ou cometer
cometer
fraude
fiscal, se
se microempresa
microempresa ou
ou pequena
pequena empresa
empresa não
nao regularizar
regularizar aa documentação
documentacao fiscal
fiscal no
no prazo
prazo
fraude fiscal,
concedido
concedido para
para este
este fim,
fim, garantido
garantido oo direito
direito prévio
prévio de
de citação
citacao ee da
da ampla
ampla defesa,
defesa, serão
serao aplicadas
aplicadas as
as
penalidades referidas
referidas nas
nas alíneas
alineas “a”
"a” ee “b”
“b” do
do subitem
subitem 20.2,
20.2, aa critério
critério da
da Administração.
Administragao.
penalidades

20.4
20.4

As
penalidades poderão
poderao ainda
ainda ser
ser aplicadas
aplicadas em
em outras
outras hipóteses,
hipéteses, nos
nos termos
termos da
da Lei,
Lei, garantido
garantido oo direito
direito prévio
prévio
As penalidades
de citação
citagao ee da
da ampla
ampla defesa,
defesa, sendo
sendo que
que com
com relação
relagao aa multas
multas serão
serao aplicadas
aplicadas como
como segue:
segue:
de

20.4.1
20.4.1

Multa de
de 20%
20% (vinte
(vinte por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do ajuste,
ajuste, por
por inexecução
inexecucao total
total do
do objeto.
objeto.
Multa

20.4.2
20.4.2

Multa de
de 20%
20% (vinte
(vinte por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor da
da parcela
parcela inexecutada,
inexecutada, por
por inexecução
inexecugao parcial
parcial do
do ajuste.
ajuste.
Multa

20.4.3
20.4.3

Multa de
de 1,0%
1,0% (um
(um por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do material
material não
nao entregue
entregue por
por dia
dia de
de atraso,
atraso, inclusive
inclusive nas
nas
Multa
hipéteses de
de fixação
fixagao de
de prazo
prazo para
para substituição
substituicao ou
ou complementação,
complementacao, limitada
limitada aa demora
demora até
até oo máximo
maximo de
de 19
19
hipóteses
(dezenove) dias
dias do
do prazo
prazo fixado,
fixado, após
apos restará
restara configurada
configurada inexecução
inexecucao do
do ajuste,
ajuste, parcial
parcial ou
ou total
total aa depender
depender
(dezenove)
se o0 atraso
atraso se
se deu
deu em
em parte
parte ou
ou no
no todo.
todo.
se

20.4.4
20.4.4

Multa de
de 5%
5% (cinco
(cinco por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do material
material entregue
entregue em
em desacordo
desacordo com
com as
as especificações
especiﬁcacoes do
do
Multa
edital ee do
do ajuste,
ajuste, sem
sem prejuízo
prejuizo de
de sua
sua substituição,
substituigao, no
no prazo
prazo estabelecido.
estabelecido.
edital

20.4.5
20.4.5

Multa de
de 2%
2% (dois
(dois por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do ajuste,
ajuste, por
por descumprimento
descumprimento de
de qualquer
qualquer das
das obrigações
obrigagoes
Multa
decorrentes do
do ajuste,
ajuste, não
nao previstas
previstas nas
nas demais
demais disposições
disposiooes desta
desta cláusula.
clausula.
decorrentes

20.4.6
20.4.6

Multa de
de 20%
20% (vinte
(vinte por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do contrato,
contrato, por
por rescisão
rescisao do
do ajuste
ajuste decorrente
decorrente de
de culpa
culpa da
da
Multa
Contratada.
Contratada.

20.5
20.5

As sanções
sanooes são
sao independentes
independentes ee aa aplicação
aplicagao de
de uma
uma não
nao exclui
exclui aa das
das outras,
outras, quando
quando cabíveis.
cabiveis.
As

20.6
20.6

Das decisões
decisoes de
de aplicação
aplicacao de
de penalidade,
penalidade, caberá
cabera recurso
recurso nos
nos termos
termos do
do artigo
artigo 109
109 da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n°
Das
8666/93, observados
observados os
os prazos
prazos nele
nele fixados,
fixados, que
que deverá
devera ser
ser dirigido
dirigido ao
ao Prefeito
Prefeito Municipal
Municipal ee protocolizado
protocolizado
8.666/93,
nos dias
dias úteis,
uteis, das
das 8:00
8:00 horas
horas às
as 13:00
13:00 horas
horas ee das
das 13:00
13:00 horas
horas às
as 16:30
16:30 horas,
horas, na
na Praça
Praoa Armando
de Salles
Salles
nos
Armando de
Oliveira, nº
n° 200-Centro-Laranjal
200-Centro—Laranjal Paulista/SP,
Paulista/SP, após
apés oo recolhimento
recolhimento em
em agência
agéncia bancária
bancaria dos
dos emolumentos
emolumentos
Oliveira,
devidos.
devidos.

20.6.1
20.6.1

Nao serão
serao conhecidos
conhecidos recursos
recursos enviados
enviados pelo
pelo correio,
correio, telex,
telex, fac-símile,
fac—simile, correio
correio eletrônico
eletronico ou
ou qualquer
qualquer outro
outro
Não
meio de
de comunicação,
comunicacao, se,
se, dentro
dentro do
do prazo
prazo previsto
previsto em
em lei,
lei, aa peça
pega inicial
inicial original
original não
nao tiver
tiver sido
sido protocolizada.
protocolizada.
meio

20.6.2
20.6.2

Caso aa Contratante
Contratante releve
releve justiﬁcadamente
aplicagao da
da multa
multa ou
ou de
de qualquer
qualquer outra
outra penalidade,
penalidade, essa
essa
Caso
justificadamente aa aplicação
tolerancia não
nao poderá
podera ser
ser considerada
considerada como
como modificadora
modificadora de
de qualquer
qualquer condição
condigao contratual,
contratual, permanecendo
permanecendo
tolerância
em pleno
pleno vigor
vigor todas
todas as
as condições
condigoes deste
deste Edital.
Edital.
em

20.7
20.7

O prazo
prazo para
para pagamento
pagamento da
da multa
multa será
sera de
de 05
05 (cinco)
(cinco) dias
dias úteis
uteis aa contar
contar da
da intimação
intimacao da
da empresa
empresa apenada.
apenada. A
A
O
critério da
da Administração
Administracao ee em
em sendo
sendo possível
possivel oo valor
valor devido
devido será
sera descontado
descontado da
da importância
importancia que
que aa mesma
mesma
critério
tenha aa receber.
receber. Não
Nao havendo
havendo pagamento
pagamento pela
pela empresa,
empresa, oo valor
valor será
sera inscrito
inscrito como
como dívida
divida ativa,
ativa, sujeitando-se
sujeitando-se
tenha
ao processo
processo executivo.
executivo.
ao

20.8
20.8

Séo aplicáveis
aplicaveis àa presente
presente licitação
licitacao ee ao
ao ajuste
ajuste dela
dela decorrente
decorrente no
no que
que cabível
cabivel for,
for, inclusive,
inclusive, as
as sanções
sanooes
São
penais estabelecidas
estabelecidas na
na Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93.
8666/93.
penais

21
21

DAS DISPOSIÇÕES
DISPOSICOES GERAIS
GERAIS
DAS

21.1
21.1

No julgamento
da habilitação
habilitagao ee das
das proposta,
proposta, oo Pregoeiro
Pregoeiro poderá
podera sanar
sanar erros
erros ou
ou falhas
falhas que
que não
nao alterem
alterem aa
No
julgamento da
substancia das
das propostas,
propostas, dos
dos documentos
documentos ee sua
sua validade
validade juridica,
mediante despacho
despacho fundamentado,
fundamentado,
substância
jurídica, mediante
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PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
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registrado em
em ata
ata ee acessível
acessivel aa todos,
todos, atribuindo-lhes
atribuindo—lhes validade
validade ee eficácia
eficacia para
para fins
fins de
de habilitação
habilitacao ee
registrado
classificação.
classificacao.

21.2
21.2

As normas
normas disciplinadoras
disciplinadoras desta
desta licitação
licitacéo serão
serao interpretadas
interpretadas em
em favor
da ampliação
ampliacao da
da disputa,
disputa, respeitada
respeitada aa
As
favor da
igualdade
igualdade de
de oportunidade
oportunidade entre
entre as
as licitantes
licitantes ee desde
desde que
que não
nao comprometam
comprometam oo interesse
interesse público,
publico, aa finalidade
finalidade
ee aa segurança
seguranca da
da contratação.
contratacao.

21.3
21.3

As
As licitantes
licitantes assumem
assumem todos
todos os
os custos
custos de
de preparação
preparacao ee apresentação
apresentacao de
de suas
suas propostas
propostas ee aa Prefeitura
Prefeitura
Municipal
Municipal de
de Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, não
nao será,
sera, em
em nenhum
nenhum caso,
caso, responsável
responsavel por
por esses
esses custos,
custos, independentemente
independentemente
da condução
conducao ou
ou do
do resultado
resultado do
do processo
processo licitatório.
|icitatério.
da

21.4
21.4

As
licitantes são
sao responsáveis
responsaveis pela
pela fidelidade
fidelidade ee legitimidade
legitimidade das
das informações
informacoes ee dos
dos documentos
documentos apresentados
apresentados
As licitantes
em qualquer
qualquer fase
fase do
do certame.
certame.
em

21.4.1
21.4.1

A falsidade
falsidade de
de qualquer
qualquer declaração
declaracao prestada,
prestada, notadamente
notadamente objetivando
objetivando os
os benefícios
beneficios da
da Lei
Lei Complementar
Complementar
A
123/06, poderá
podera caracterizar
caracterizar o0 crime
crime de
de que
que trata
trata o0 art.
art. 299
299 do
do Código
Cddigo Penal,
Penal, sem
sem prejuízo
prejuizo do
do enquadramento
enquadramento
123/06,
em outras
outras figuras
figuras penas
penas ee das
das sanções
sancoes administrativas
administrativas previstas
previstas na
na legislação
legislacao pertinente,
pertinente, mediante
mediante oo devido
devido
em
processo legal,
legal, ee implicará,
implicara, também,
também, aa inabilitação
inabilitacao da
da licitante
licitante se
se o0 fato
fato vier
vier aa ser
ser constatado
constatado durante
durante oo trâmite
tramite
processo
da licitação.
licitacao.
da

21.5
21.5

A
licitante vencedora
vencedora deverá
devera comunicar
comunicar àa Administração
Administracao toda
toda ee qualquer
qualquer alteração
alteracao nos
nos dados
dados cadastrais,
cadastrais, para
para
A licitante
atualizacao, devendo
devendo manter,
manter, durante
durante toda
toda aa execução
execucao do
do contrato,
contrato, em
em compatibilidade
compatibilidade com
com as
as obrigações
obrigacoes
atualização,
assumidas, todas
todas as
as condições
condicoes de
de habilitação
habilitacao ee qualificação
qualiﬁcacao exigidas
exigidas na
na licitação.
licitacao.
assumidas,

21.6
21.6

O ajuste,
ajuste, suas
suas alterações
alteracoes ee rescisão
rescisao obedecerão
obedecerao àa Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93,
8.666/93, demais
demais normas
normas complementares
complementares ee
O
disposicoes deste
deste Edital,
Edital, aplicáveis
aplicaveis àa execução
execucao dos
dos contratos
contratos ee especialmente
especialmente os
0s casos
casos omissos.
omissos.
disposições

21.7
21.7

A
Prefeitura Municipal
Municipal de
de Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, no
no interesse
interesse da
da Administração,
Administracao, poderá,
podera, aa qualquer
qualquer tempo
tempo ee aa seu
seu
A Prefeitura
exclusivo critério,
critério, por
por despacho
despacho motivado,
motivado, revogar
revogar ou
ou anular,
anular, no
no todo
todo ou
ou em
em parte
parte aa licitação,
licitacao, sem
sem que
que tenham
tenham
exclusivo
as licitantes
licitantes direito
direito aa qualquer
qualquer indenização,
indenizacao, conforme
conforme artigo
artigo 49
49 da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93.
8.666/93.
as

21.8
21.8

Com base
base no
no parágrafo
paragrafo 3º
3° do
do artigo
artigo 43,
43, da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93,
8.666/93, éé facultado
facultado ao
ao Pregoeiro,
Pregoeiro, em
em qualquer
qualquer
Com
fase
da licitação,
licitacao, promover
promover diligência
diligéncia destinada
destinada aa esclarecer
esclarecer ou
ou aa complementar
complementar aa instrução
instrucao do
do processo.
processo.
fase da

21.9
21.9

Os casos
casos omissos
omissos ee as
as dúvidas
duvidas surgidas
surgidas serão
serao resolvidos
resolvidos pelo
pelo Pregoeiro
Pregoeiro ouvidas,
ouvidas, se
se for
for oo caso,
caso, as
as Unidades
Unidades
Os
competentes.
competentes.

21.10
21.10

lntegrarao oo ajuste
ajuste aa ser
ser firmado,
firmado, para
para todos
todos os
os fins,
fins, aa proposta
proposta da
da Contratada,
Contratada, aa Ata
Ata da
da licitação
licitacao ee oo Edital
Edital da
da
Integrarão
Licitacao, com
com seus
seus anexos,
anexos, que
que oo precedeu,
precedeu, independentemente
independentemente de
de transcrição.
transcricao.
Licitação,

21.11
21.11

Nenhuma tolerância
tolerancia das
das partes
partes quanto
quanto àa falta
falta de
de cumprimento
cumprimento de
de quaisquer
quaisquer das
das cláusulas
clausulas do
do ajuste
ajuste poderá
podera
Nenhuma
ser entendida
entendida como
como aceitação,
aceitacao, novação
novacao ou
ou precedente.
precedente.
ser

21.12
21.12

A
Contratada não
n50 poderá
poderé subcontratar,
subcontratar, ceder
ceder ou
ou transferir
transferir o
o objeto
objeto do
do contrato,
contrato, no
no todo
todo ou
ou em
em parte,
parte, aa
A Contratada
terceiros, sob
sob pena
pena de
de rescisão.
resciséo.
terceiros,

21.13
21.13

Fica ressalvada
ressalvada aa possibilidade
possibilidade de
de alteração
alteracao das
das condições
condicoes contratuais
contratuais em
em face
face da
da superveniência
superveniéncia de
de normas
normas
Fica
federais
municipais disciplinando
disciplinando aa matéria.
matéria.
federais ee municipais

21.14
21.14

Na contagem
contagem dos
dos prazos
prazos estabelecidos
estabelecidos neste
neste edital
edital ee seus
seus anexos,
anexos, excluir-se-á
excluir-se-a o0 dia
dia do
do início
inicio ee incluir-se-á
incluir-se-a o0
Na
do vencimento.
vencimento. Só
86 se
se iniciam
iniciam ee vencem
vencem os
0s prazos
prazos em
em dias
dias de
de expediente
expediente na
na Prefeitura
Prefeitura Municipal
Municipal de
de Laranjal
Laranjal
do
Paulista. Considerar-se-ão
Considerar—se-ao os
0s dias
dias consecutivos,
consecutivos, exceto
exceto quando
quando for
for explicitamente
explicitamente disposto
disposto em
em contrário.
contrario.
Paulista.
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21.15
21.15

Nao havendo
havendo expediente
expediente ou
ou ocorrendo
ocorrendo qualquer
qualquer fato
fato superveniente
superveniente que
que impeça
impeca aa realização
realizacéo do
do certame
certame na
na
Não
data
data marcada,
marcada, aa sessão
sessao será
sera automaticamente
automaticamente transferida
transferida para
para oo primeiro
primeiro dia
dia útil
Litil subsequente,
subsequente, no
no mesmo
mesmo
horário
horario ee local
local anteriormente
anteriormente estabelecidos,
estabelecidos, desde
desde que
que não
nao haja
haja comunicação
comunicacao em
em contrário
contrario do
do Pregoeiro.
Pregoeiro.

21.16
21.16

Havendo
Havendo impossibilidade
impossibilidade por
por parte
parte da
da licitante
licitante de
de enviar
enviar os
os arquivos
arquivos exigidos
exigidos no
no Edital
Edital durante
durante aa sessão
sessao
pública
pt'iblica via
via sistema
sistema eletrônico,
eletrénico, oo pregoeiro
pregoeiro autorizará
autorizara oo envio
envio do
do respectivo
respectivo documento
documento para
para o0 e-mail
e—mail aa ser
ser
indicado.
indicado.

21.17
21.17

Os
Os atos
atos relativos
relativos àa licitação
licitacao efetuados
efetuados por
por meio
meio do
do sistema
sistema serão
serao formalizados
formalizados ee registrados
registrados em
em processo
processo
administrativo
administrativo pertinente
pertinente ao
ao certame.
certame.

21.18
21.18

O
O resultado
resultado deste
deste Pregão
Pregao ee os
03 demais
demais atos
atos pertinentes
pertinentes aa esta
esta licitação,
licitacao, sujeitos
sujeitos aa publicação,
publicacao, serão
serao
divulgados
divulgados no
no Diário
Diario Oficial
Oficial do
do Estado
Estado de
de São
8510 Paulo,
Paulo, Diário
Diario do
do Município
Municipio ee de
de grande
grande Circulação
Circulacao ee no
no site:
site:
www.laranjalpaulista.sp.gov.br
www.laranialpaulista.sp.qov.br (( link:
link: licitações).
licitacoes).

21.19
21.19

Qualquer divergência
de
catalogo de
no catálogo
constantes no
as constantes
Edital ee as
deste Edital
especificacoes contidas no Anexo I| deste
divergéncia entre as especificações
materiais afeto
afeto ao
ao sistema
sistema BEC/SP,
BECISP, prevalecerão
prevalecerao para
para todos
todos os
os efeitos
efeitos as
as do
do Anexo
Anexo I.|.
materiais

21.20
21.20

O pregoeiro
pregoeiro ee aa equipe
equipe de
de apoio
apoio que
que atuarão
atuarao neste
neste pregão
pregao eletrônico
eletronico foram
foram designados
designados nos
nos autos
autos do
do
O
processo administrativo
administrativo aa ele
ele pertinente
pertinente ee indicados
indicados no
no sistema.
sistema.
processo

21.21
21.21

Fica desde
desde logo
logo eleito
eleito oo Foro
Foro da
da Comarca
Comarca de
de Laranjal
Laranjal Paulista/SP
Paulista/SP para
para dirimir
dirimir quaisquer
quaisquer controvérsias
controvérsias
Fica
decorrentes do
do presente
presente certame
certame ou
ou de
de ajuste
ajuste dele
dele decorrente.
decorrente.
decorrentes
Laranjal Paulista,
Paulista, 30
30 de
de Setembro
Setembro de
de 2.021.
2.021.
Laranjal

Alcides
de Moura
Moura Campos
Campos Junior
Junior
Alcides de
Prefeito Municipal
Municipal
Prefeito

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Praça
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitaca0@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

PREGÃO
PREGAO ELETRÔNICO
ELETRONICO REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS
PRECOS Nº
N° 005/2021
005/2021
PROCESSO:
PROCESSO: 045/2021
045/2021 .
TIPO:MENOR
T|P0:MENOR PREÇO
PREQO UNITÁRIO
UNITARIO
ANEXO I .
ANEXOI
TERMO
TERMO DE
DE REFERÊNCIA
REFERENCIA
I| -- OBJETO:
Aquisição de
ANEXO I| —– TERMO
OBJETO: Aquisigao
de pedrisco,
pedrisco, conforme
conforme especificações
especiﬁcagoes constantes
oonstantes no
no ANEXO
TERMO DE
DE REFERÊNCIA
REFERENCIA
deste
deste edital,
edital, visando
visando aquisições
aquisiooes futuras
futuras pela
pela Secretaria
Secretaria Municipal
Municipal dos
dos Serviços
Servigos Públicos
PL'iblioos Municipais
Municipais do
do Município
Municipio de
de
Laranjal
Laranjal Paulista.
Paulista.
JUSTIFICA-SE
JUSTIFICA-SE oo fornecimento,
fornecimento. para
para serem
serem utilizados
utilizados na
na execução
execuoao dos
dos serviços
servioos de
de tapa-buracos,
tapa—buracos, como
como em
em construções
construgoes
de
de lombadas
Iombadas em
em diversas
diversas ruas
ruas pavimentadas
pavimentadas do
do Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista.
Paulista.
ITEM
ITEM

QUANT.
QUANT.
ESTIMADA
ESTIMADA

UNIDADE
UNIDADE

DESCRIÇÃO
DESCRIQAO
DO
DO OBJETO
OBJETO

01
01

3.000
3.000

toneladas
toneladas

Pedrisco
Pedrisco fino
fino
(Condições
(Condigoes
Minimas de
de 99
Mínimas
mm
mm aa 11mm)
11mm)

Estimativa
Estimativa de
de Preço
Prego
Unitário
Unitério
(em R$)
R$)
(em
R$
R$ 71,66
71,66

Estimativa
Estimativa de
de Preço
Prego Global
Global
(em
(em R$)
R$)
R$
R$ 214.980,00
214.980,00

1.1.As
1.1 .As quantidades
quantidades constantes
constantes do
do ANEXO
ANEXO I,l, são
sao estimativas
estimativas de
de consumo,
consumo, não
nao se
se obrigando
obrigando aa Administração,
Administraoao, àa aquisição
aquisigao
total.
total.
IIN -- CONDIÇÕES
CONDIQOES GERAIS:
GERAIS:
II.I.
"J. A licitante deverá
devera declarar Marca e/ou Fabricante do material cotado.
II.II.
||.||. Entrega
Entrega –
—O
O objeto
objeto desta
desta licitação,
licitagao, deverá
devera ser
ser entregue
entregue parceladamente,
parceladamente, de
de acordo
acordo com
com as
as necessidades,
necessidades, em
em até
até 05
05
(cinco)
(cinco) dias
dias corridos,
corridos, contados
contados aa partir
partir da
da solicitação
solicitagao do
do pedido
pedido da
da Secretaria
Secretaria dos
dos Serviços
Servigos Públicos
PL'iblicos Municipais,
Municipais, através
através de
de
confirmação
confirmaoao do
do recebimento
reoebimento do
do e-mail,
e-mail, na
na Estrada
Estrada João
Joao Bordignon,
Bordignon, no
no Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista/SP,
Paulista/SP, nas
nas quantidades
quantidades
ee condições
condigoes estipuladas
estipuladas no
no momento
momento da
da aquisição
aquisigao e9 nas
has especificações
especificagoes estabelecidas
estabelecidas no
no Anexo
Anexo I| deste
deste edital,
edital, correndo
correndo
por
por conta
conta da
da Contratada
Contratada as
as despesas
despesas de
de embalagem,
embalagem, seguros,
seguros, transporte,
transporte, tributos,
tributos, encargos
encargos trabalhistas
trabalhistas ee previdenciários
previdenoiarios
decorrentes
decorrentes do
do fornecimento.
fornecimento.
Serão
Serao rejeitadas
rejeitadas no
no recebimento,
recebimento, os
0s produtos
produtos fornecidos
fornecidos com
com especificações
especificagoes diferentes
diferentes das
das constantes
constantes do
do ANEXO
ANEXO I,l, ee das
das
marcas
maroas informadas
informadas na
na proposta
proposta do
do licitante
licitante vencedor
vencedor do
do certame,
certame, devendo
devendo ser
ser retirados
retirados pelo
pelo fornecedor
fornecedor no
no prazo
prazo de
de 24
24
(vinte
(vinte ee quatro
quatro )) horas,
horas, contados
contados da
da notificação,
notiﬁcagao, para
para reposição
reposigao no
no prazo
prazo máximo
maximo de
de 48
48 (quarenta
(quarenta ee oito
oito )) horas,
horas, sob
sob pena
pena
de
de infração
infragao contratual.
contratual.
II.III.
||.|||. Dias
Dias ee Horários
Horarios de
de Entrega:
Entrega: de
de segunda
segunda àa sexta-feira,
sexta-feira, das
das 7:00
7:00 horas
horas da
da às
as 11:00
11:00 horas
horas às
as 16:30
16:30 horas.
horas.
II.IV.
”JV. O
0 material
material deverá
devera ser
ser fornecido
fornecido contendo
contendo aa identificação
identiﬁcaoao da
da empresa
empresa contratada.
contratada.

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
Praca Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Praça
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

II.V.O
||.V.O produto
produto fornecido
fornecido pela
pela Contratada
Contratada deverá
devera atender
atender as
as especificações
especiﬁcacoes mínimas
minimas constantes
constantes do
do Termo
Termo de
de Referência
Referéncia
deste
deste Edital.
Edital.
II.VI.
||.V|. O
O objeto
objeto da
da contratação
contratacao será
sera recebido
recebido pela
pela contratante
contratante consoante
consoante oo disposto
disposto no
no artigo
artigo 73,
73, inciso
inciso IIll e6 seu
seu parágrafo
paragrafo
primeiro,
primeiro, da
da Lei
Lei Federal
Federal n.º
n.° 8.666/93
8.666/93 ee demais
demais legislação
legislacao municipal
municipal pertinente,
pertinente, observadas
observadas as
as regras
regras estabelecidas
estabelecidas no
no
edital.
edital.
II.VII.
||.V||. Prazo
Prazo de
de validade
validade das
das propostas:
propostas: 60
60 (( sessenta)
sessenta) dias
dias corridos
corridos aa contar
contar da
da data
data da
da abertura
abertura da
da sessão.
sessao.
III.
lll. DAS
DAS OBRIGAÇÕES
OBRIGAQOES DA
DA CONTRATADA
CONTRATADA
III.I
“ii

A
Anexo I,I, obrigando-se
A CONTRATADA
CONTRATADA deverá
devera observar
observar rigorosamente
rigorosamente as
as especificações
especificacoes técnicas
técnicas deste
deste Anexo
obrigando—se aa
substituir
substituir oo produto
produto rejeitado
rejeitado pela
pela Unidade
Unidade Requisitante,
Requisitante, bem
bem assim
assim todas
todas as
as disposições
disposicoes deste
deste Edital.
Edital.

III.II.
Hill.

A
A CONTRATADA
CONTRATADA deverá
devera efetuar
efetuar aa entrega
entrega do
do objeto
objeto contratado
contratado no
no local
local ee prazo
prazo previstos
previstos neste
neste instrumento.
instrumento.

III.III.
|||.|||.

A CONTRATADA
A
CONTRATADA deverá
devera observar
observar todas
todas as
as normas
normas legais
legais vigentes,
vigentes, obrigando-se
obrigando—se aa manter
manter as
as condições
condicoes de
de
habilitação
habilitacao exigidas
exigidas no
no procedimento
procedimento licitatório
licitatorio que
que precedeu
precedeu aa celebração
celebracao do
do ajuste.
ajuste.

V -- VALOR
VALOR DE
V
DE REFERÊNCIA
REFERENCIA
V.I O
W
O valor
valor estimado
estimado desta
desta licitação
licitacao será
sera de
de R$
R$ 214.980,00
214.980,00 (( duzentos
duzentos ee catorze
catorze mil,
mil, novecentos
novecentos ee oitenta
oitenta reais),
reais),
considerando-se
considerando—se oo valor
valor unitário
unitario de
de R$
R$ R$
R$ 71,66
71,66 (( setenta
setenta ee um
um reais
reais ee sessenta
sessenta ee seis
seis centavos)
centavos) por
por tonelada.
tonelada.

VI -- PERÍODO
Vl
PERlODO DA
DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAQAO
VI.I. A
A partir
Vl.l.
partir da
da assinatura
assinatura do
do contrato,
contrato, pelo
pelo período
periodo de
de 12
12 (doze)
(doze) meses,
meses, observada
observada aa Súmula
Sﬂmula 34
34 do
do TCESP.
TCESP.
Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, 30
30 de
de Setembro
Setembro de
de 2.021.
2.021.

Alcides de
Alcides
de Moura
Moura Campos
Campos Junior
Junior
Prefeito
Prefeito Municipal
Municipal

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
.

"
‘

’

iguana“:

Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Praça
Fone(15)3283-83007(15)3283-8331
Fone
(15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

ANEXO
N
ANEXO II|| –— PROPOSTA
PROPOSTA DE
DE PREÇOS
PRECOS
PREGÃO
PREGAO ELETRÔNICO
ELETRONICO REGISTRO
REGISTRO Nº
N° 005/2021
005/2021, -- PROCESSO:
PROCESSO: 045/2021
045/2021
TIPO:MENOR
T|P0:MENOR PREÇO
PREQO UNITÁRIO
UNITARIO
OBJETO:
Aquisição de
ANEXO Il —– TERMO
OBJETQ: Aquisigao
de pedrisco,
pedrisoo, conforme
conforme especificações
especiﬁoagoes constantes
constantes no
no ANEXO
TERMO DE
DE
REFERÊNCIA
REFERENCIA deste
deste edital,
edital, visando
visando aquisições
aquisigoes futuras
futuras pela
pela Secretaria
Secretaria Municipal
Municipal dos
dos Serviços
Servigos Públicos
Piiblicos
Municipais
Municipais do
do Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista.
Paulista.
Nome
Nome ou
ou Razão
Razéo Social
Social
do
do Proponente:
Proponente:
Endereço:
Enderego:
Telefone:
ITEM
ITEM

QUANT.
QUANT.
ESTIMADA
ESTIMADA
3.000
3.000

UNIDADE
UNIDADE

DESCRIÇÃO
DESCRIQAO DO
DO
OBJETO
OBJETO
01
toneladas
Pedrisco
01
toneladas
Pedrisco fino
fino ((
Condigﬁes Mínimas
Minimas de
de
Condições
9mm aa 11mm)
11mm)
9mm
VALOR TOTAL
TOTAL (( DESCREVER
DESCREVER POR
POR EXTENSO)
EXTENSO)
VALOR

Preço
Prego Unitário
Unitério
(em
(em R$)
R$)

Preço
Prego Total
Total
(em
(em R$)
R$)

Dados do
do representante
representante que
que assinará
assinaré o
o termo
termo de
de contrato,
contrato, conforme
conforme consta
consta no
no contrato
contrato social
social ou
ou
Dados
procuragéo:
procuração:
Nome/CargolEnderego
Nome/Cargo/Endereço
completo/RG/CP/Data
completo/RG/CP/Data
de
de
Nascimento/TelefonelENascimento/Telefone/Email:
mail:
Identidade nº/
n°l
Identidade
orgéo expedidor:
expedidor:
órgão
CPF nº
n°
CPF
prazo de
de eficácia
eficacia desta
desta proposta
proposta ée de
de 60
60 (sessenta)
(sessenta) dias,
dias, aa contar
contar da
da data
data da
da entrega
entrega de
de seu
seu
11—0
– O prazo
respectivo envelope
envelope (art.
(art. 64,
64, §§ 3º,
3°, da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93).
8.666/93).
respectivo
eficacia suspensiva
suspensiva dos
dos recursos
recursos hierárquicos
hierarquicos que
que forem
forem interpostos
interpostos no
no curso
curso da
da licitação
Iicitagao estenderestender22 —A
– A eficácia
se-a ao
a0 prazo
prazo de
de convocação
convocagao previsto
previsto no
no art.
art. 64,
64, §§ 3º,
3°, da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93.
8.666/93.
se-á

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Praça
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

3.Prazo
3.Prazo de
de entrega:
entrega: Em
Em até
até 05
05 (cinco)
(cinco) dias
dias corridos,
corridos, contados
contados aa partir
partir da
da solicitação
solicitagao do
do pedido
pedido da
da
Secretaria
Secretaria dos
dos Serviços
Servigos Públicos
PL'Jblicos Municipais
Municipais ee após
apés confirmação
confirmagao do
do recebimento
recebimento do
do e-mail,
e-mail, nas
nas
quantidades
quantidades ee condições
condigoes estipuladas
estipuladas no
no momento
momento da
da aquisição
aquisigao ee nas
nas especificações
especiﬁoagoes estabelecidas
estabelecidas no
no
Anexo
Anexo I| deste
deste edital,
edital, correndo
correndo por
por conta
conta da
da Contratada
Contratada as
as despesas
despesas de
de embalagem,
embalagem, seguros,
seguros, transporte,
transporte,
tributos,
tributos, encargos
encargos trabalhistas
trabalhistas ee previdenciários
previdenciarios decorrentes
decorrentes do
do fornecimento.
fornecimento.
4.
4. Declara,
Declara, sob
sob as
as penas
penas da
da lei,
lei, que
que os
os preços
pregos cotados
cotados incluem
incluem todos
todos os
os custos
custos ee despesas
despesas necessárias
necessarias
ao
a0 cumprimento
cumprimento integral
integral das
das obrigações
obrigagoes decorrentes
decorrentes desta
desta licitação.
licitagao.
5.
5. Declara
Declara que,
que, por
por ser
ser de
de seu
seu conhecimento,
conhecimento, atende
atende ee se
se submete
submete aa todas
todas as
as cláusulas
clausulas ee condições
condigoes do
do
Edital
Edital ee Anexos.
Anexos.
6.
6. Declara,
Declara, sob
sob as
as penas
penas da
da lei,
lei, que
que tem
tem condições
condigoes de
de fornecer
fornecer aa quantidade
quantidade estabelecida
estabelecida no
no prazo
prazo
assinalado,
fornecimento porventura
assinalado, independentemente
independentemente dos
dos demais
demais compromissos
compromissos de
de fornecimento
porventura existentes,
existentes, bem
bem
como
como que
que fornecerá
fornecera o0 material
material de
de acordo
acordo com
com as
as especificações
especificagoes técnicas
técnicas (Anexo
(Anexo II do
do Edital),
Edital),
respeitando
respeitando as
as condições
condigoes de
de embalagens,
embalagens, prazos
prazos de
de validade,
validade, requisitos
requisitos específicos,
especificos, enfim
enfim todas
todas as
as
especificações.
especificagoes.
Local e Data:
Assinatura ee identificação
Assinatura
identiﬁcagao do
do representante
representante
legal/procurador
legal/procurador da
da licitante)
licitante)
RG/CPF
RG/CPF

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO

‘

1

’

ZWIK

Praca Armando
Armando de
dc Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Praça
Fone
3283-8331
(15) 3283-8331
3283-8300 –7 (15)
(15) 3283-8300
Fone (15)
e-mail:
licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br
e-mail:licitaca0@1aranialpaulista.sp.g0v.br

PREGÃO
005/2021
N° 005/2021
PRECOS Nº
DE PREÇOS
REGISTRO DE
ELETRONICO REGISTRO
PREGAO ELETRÔNICO
PROCESSO:
045/2021 .
PROCESSO: 045/2021
TIPO:
UNITARIO
PREQO UNITÁRIO
MENOR PREÇO
TIPO: MENOR
OBJETO:
Municipio
do Município
Municipais do
Pl'iblicos Municipais
Servigos Públicos
dos Serviços
Secretaria dos
da Secretaria
atendimento da
o atendimento
para o
pedrisco, para
de pedrisco,
Aquisigéo de
OBJETO: Aquisição
de
Edital.
do Edital.
Anexo II do
do Anexo
constantes do
especificagoes constantes
conforme especificações
Paulista, conforme
Laranjal Paulista,
de Laranjal
ANEXO
III
ANEXO III
MODELO
DECLARAQOES
DE DECLARAÇÕES
REFERENCIAL DE
MODELO REFERENCIAL
(PAPEL
EMPRESA)
DA EMPRESA)
TIMBRADO DA
(PAPEL TIMBRADO
(APRESENTAÇÃO
LICITANTES)
AS LICITANTES)
TODAS AS
PARA TODAS
OBRIGATORIA PARA
(APRESENTAGAO OBRIGATÓRIA

A __________________________inscrita
seu
de seu
intermédio de
por intermédio
n° ________________________,, por
sob nº
CNPJ sob
no CNPJ
inscrita no
A
representante
ee do
do
n°
Identidade nº______________
de Identidade
Carteira de
da Carteira
portador(a) da
, portador(a)
Sr(a).
0(a) Sr(a).______________________,
legal o(a)
representante legal
CPF
DECLARA:
n° _____________________ DECLARA:
CPF nº
1)
1)

para
junho de
de
9.854, de
n° 9.854,
Lei nº
pela Lei
acrescido pela
1993, acrescido
de 1993,
de junho
21 de
de 21
8.666, de
n° 8.666,
Lei nº
da Lei
27 da
art. 27
do art.
V, do
inciso V,
no inciso
disposto no
do disposto
fins do
para fins
27
nao
insalubre ee não
ou insalubre
perigoso ou
noturno, perigoso
trabalho noturno,
em trabalho
anos em
dezoito anos
de dezoito
menor de
emprega menor
nao emprega
que não
1999, que
de 1999,
outubro de
de outubro
27 de
emprega
anos;
dezesseis anos;
de dezesseis
menor de
emprega menor
Ressalva:
).
aprendiz(( ).
de aprendiz
condigéo de
na condição
anos, na
quatorze anos,
de quatorze
partir de
menor, aa partir
emprega menor,
Ressalva: emprega
(observação:
acima)
ressalva acima)
assinalar aa ressalva
afirmativo, assinalar
caso afirmativo,
em caso
(observacéo: em

2)
2)

que,
inclusive
licitatério, inclusive
processo licitatório,
presente processo
no presente
habilitacao no
sua habilitação
para aa sua
impeditivos para
fatos impeditivos
inexistem fatos
data, inexistem
presente data,
até aa presente
que, até
condenação
ou
fiscais ou
incentivos fiscais
ou incentivos
beneficios ou
receber benefícios
ou receber
Pt'iblico ou
Poder Público
com o0 Poder
contratar com
de contratar
proibicao de
na proibição
iudicial na
condenacao judicial
creditícios,
improbidade
de improbidade
ato de
por ato
suspensivo. por
efeito suspensivo,
com efeito
recurso com
por recurso
desafiada por
nao desafiada
ou não
iulqada ou
em julgada
transitada em
crediticios. transitada
administrativa,
posteriores;
ocorréncias posteriores;
declarar ocorrências
de declarar
obrigatoriedade de
da obrigatoriedade
ciente da
estando ciente
administrativa, estando

3)
3)

que
bem
8666/93, bem
n° 8.666/93,
Federal n°
Lei Federal
da Lei
IV da
e/ou IV
III ee e/ou
incisos III
87, incisos
artigo 87,
no artigo
disciplinadas no
penas disciplinadas
nas penas
incursa nas
esta incursa
nao está
que não
assim
suspensa
encontrando suspensa
se encontrando
nem se
inidonea, nem
declarada inidônea,
sido declarada
tendo sido
nao tendo
10.520/02, não
n° 10.520/02,
Federal n°
Lei Federal
da Lei
7° da
artigo 7°
no artigo
assim no
ou
PLiica.
Administracao Pública.
com aa Administração
contratar com
licitar ee contratar
de licitar
impedida de
ou impedida

4)
4)

que
BEC
item BEC
adotado o0 item
foi adotado
eletrénico, foi
ambiente eletrônico,
em ambiente
Iicitacao em
da licitação
processamento da
de processamento
efeito de
para efeito
que, para
de que,
ciente de
esta ciente
que está
mais
no
existente no
objeto existente
do objeto
descricao do
entre aa descrição
divergéncia entre
Havendo divergência
Edital. Havendo
do Edital.
objeto do
do objeto
descritivo do
a0 descritivo
semelhante ao
mais semelhante
Edital
obstante aa
Nao obstante
anexos. Não
seus anexos.
edital ee seus
no edital
estabelecido no
prevalecer oo estabelecido
devera prevalecer
BEC, deverá
Sistema BEC,
no Sistema
utilizada no
Edital ee aa utilizada
descrição
detalhes ee
os detalhes
todos os
contenha todos
que contenha
produto que
entregar oo produto
observar ee entregar
devera observar
CONTRATADA deverá
BEC, aa CONTRATADA
item BEC,
pelo item
descricao pelo
especificações
anexos.
seus anexos.
Edital ee seus
do Edital
especificacoes do
(local
de
estabelecimento), de
do estabelecimento),
(local do
Representante
Legal/Procurador
Representante Legal/Procurador
(nome
legal/procurador)
representante legal/procurador)
do representante
assinatura do
funcao ee assinatura
ou função
cargo ou
completo, cargo
(nome completo,

de
2021.
de 2021.
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ANEXO
ANEXO IV
IV
PREGÃO
PREGilO ELETRÔNICO
ELETRONICO PARA
PARA REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS
PRECOS Nº
N" 005/2021
(105/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRA TIVO Nº
N° 045/2021
045/2021
PROCESSO
MINUTA
MINUTA DE
DE ATA
ATA DE
DE REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇO
PREQO
Aos ..................
Aos
.................. dias
dias do
do mês
més de
de xxxx
xxxx de
de 2.021
2.021 (dois
(dois mil
mil ee vinte
vinte ee um),
um), nas
nas dependências
dependéncias da
da Prefeitura
Prefeitura
Municipal do
do Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista/SP,
Paulista/SP, sita.
sitat àa Praça
Praca Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira,
Oliveira, nº
n° 200200Municipal
Centro,
Prefeito Municipal,
Centro, no
no Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista/SP.
Paulista/SP. O
OPrefeito
Municipal, nos
nos termos
termos do
do artigo
artigo 15
15 da
da Lei
Lei nº
n°
8.666/93, de
de 21
21 de
de junho
de 1993,
1993, em
em face
face da
da classificação
classificacao das
das propostas
propostas apresentadas
apresentadas no
no PREGÃO
PREGAO
8.666/93,
junho de
ELETRÔNICO
ELETRONICO para
para REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS,
PRECOS, por
por deliberação
deliberacao da
da pregoeira,
pregoeira, homologado
homologado em
em
...../...../2021,
...../...../2021, resolve
resolve REGISTRAR
REGISTRAR OS
OS PREÇOS
PRECOS das
das empresas
empresas com
com preços
precos mais
mais vantajosos,
vantajosos, por
por item,
item,
observadas as
as condições
condicoes do
do Edital
Edital que
que rege
rege oo respectivo
respectivo Pregão,
Pregao, aquelas
aquelas enunciadas
enunciadas abaixo
abaixo ee nos
nos
observadas
itens que
que se
se seguem.
seguem.
itens
1OBJETO
1-OBJETO

A
presente Ata
Ata de
de Registro
Registro de
de Preço
Preco tem
tem por
por objetivo
objetivo oo registro
registro de
de preços
precos do
do produto
produto especificado
especificado no
no
A presente
Anexo
do Edital
Edital do
do PREGÃO
PREGAO ELETRÔNICO
ELETRONICO nº
n° 005/2021,
005/2021, que
que passa
passaaa fazer
fazer parte
parte dessa
dessa Ata,
como
Anexo II do
Ata, como
parte integrante.
integrante.
parte
22.

VIGÊNCIA
VIGE'NCIA
2.1.A presente
presente Ata
de Registro
Registro de
de Preços
Precos vigorará
vigorara pelo
pelo prazo
prazo de
de doze
doze meses,
meses, aa partir
partir da
da data
data de
de sua
sua
2.1.A
Ata de
publicacao, observada
observada aa Súmula
sumula 34
34 do
do TCESP.
TCESP.
publicação,
.
2.2
Lei nº
2.2 Nos
Nos termos
termos do
do Artigo
Artigo 15
15 §,
§, 4º
4° da
daiei
n° 8.666/93,
8.666/93, esse
esse Município
Municipio não
nao está
esta obrigado
obrigado aa adquirir
adquirir
exclusivamente por
por intermédio
intermédio dessa
dessa Ata,
durante oo seu
seu período
periodo de
de vigência,
vigéncia, os
os produtos
produtos cujos
cujos preços
precos
exclusivamente
Ata, durante
nela estejam
estejam registrados,
registrados, podendo
podendo adotar
adotar para
para tanto
tanto uma
uma licitação
licitacéo específica,
especifica, assegurando-se,
assegurando—se,
nela
todavia,
todavia, aa preferência
preferéncia de
de fornecimento
fornecimento aos
aos registrados,
registrados, no
no caso
caso de
de igualdade
igualdade de
de condições.
condicoes.

3-CONTRATO
3CONTRATO
Para consecução
consecucao dos
dos fornecimentos
fornecimentos do
do produto
produto registrado
registrado nessa
nessa Ata
serao celebrados
celebrados contratos
contratos
Para
Ata serão
especificos com
com aa empresa,
empresa, ou
ou Nota
Nota de
de Empenho,
Empenho, quando
quando esta
esta substituir
substituir oo contrato,
contrato, com
com posteriores
posteriores
específicos
solicitações.
solicitacoes.
4PREÇO E
4-PREQO
E DO
DO PAGAMENTO
PAGAMENTO

4.1.
4.1. O
O preço
preco ofertado
ofertado pela
pela empresa
empresa signatária
signataria da
da presente
presente Ata
Ata de
de Registro
Registro de
de Preço
Preco consta
consta do
do
“Demonstrativo de
de Proposta
Proposta Vencedora”,
Vencedora", em
em anexo
anexo aa essa
essa Ata;
Ata;
“Demonstrativo
4.2.
Ata, os
4.2. Durante
Durante aa vigência
vigéncia desta
desta Ata,
0s preços
precos registrados
registrados serão
serao fixos.
fixos. Comprovada
Comprovada aa redução
reducao dos
dos
precos praticados
praticados no
no mercado,
mercado, nas
nas mesmas
mesmas condições
condicoes do
do registro,
registro, ee definido
definido oo novo
novo preço
preco máximo
méximo aa
preços
ser
ser pago
pago pela
pela Prefeitura,
Prefeitura, oo Fornecedor
Fornecedor será
seré convocado
convocado para
para aa devida
devida alteração
alteracao do
do valor
valor registrado,
registrado,
com
com aa devida
devida publicação
publicacao na
na imprensa
imprensa oficial;
oficial;
4.3. O
O pagamento
pagamento será
seré efetuado
efetuado pela
pela Tesouraria
Tesouraria do
do Município,
Municipio, por
por meio
meio de
de transferência
transferéncia eletrônica
eletronica
4.3.
bancaria, em
em conta
conta corrente
corrente indicada
indicada pela
pela Contratada,
Contratadaraà vista
vista do
do documento
documento fiscal
fiscal apresentado
apresentado pela
pela
bancária,
contratada,
contratada, devendo
devendo estar
estar devidamente
devidamente atestadas
atestadas pelo
pelo setor
setor ee servidor
servidor responsável
responsavel pela
pela fiscalização
fiscalizacao ee
acompanhamento
acompanhamento da
da execução
execucéo do
do contrato,
contrato, em
em até
até 25
25 (vinte
(vinte ee cinco)
cinco) dias
dias após
apés apresentação
apresentacao das
das
faturas/notas
fiscais;
faturas/notasfiscais;
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4.4. Não
Nao será
sera efetuado
efetuado oo pagamento
pagamento do
do serviço
servigo que
que for
for considerado
considerado em
em total
total desacordo
desacordo com
com aa
4.4.
contratagao ee que
que vier
vier aa causar
causar transtorno
transtorno para
para aa Contratante;
Contratante;
contratação
4.5.
4.5. Junto
Junto às
as Notas
Notas Fiscais
Fiscais aa licitante
Iicitante vencedora
vencedora deverá
devera obrigatoriamente
obrigatoriamente apresentar
apresentar Certidão
Certidao
Negativa de
de Débito
Débito dos
dos Tributos
Tributos Federais,
Federais, Estaduais
Estaduais ee Municipais,
Municipais, Certidão
Certidao Negativa
Negativa de
de Débito
Débito do
do
Negativa
FGTS ee INSS,
INSS, sem
sem as
as quais
quais fica
fica impossibilitada
impossibilitada aa efetivação
efetivagao da
da liquidação
liquidagao do
do pagamento;
pagamento;
FGTS
4.6. PARÁGRAFO
PARAGRAFO ÚNICO
UNICO -- Para
Para correção
corregao monetária
monetaria das
das parcelas
parcelas eventualmente
eventua_|mente pagas
pagas em
em atraso,
atraso,
4.6.
superior aa 30
30 dias,
dias, nos
nos termos
termos do
do inciso
inciso XIV,
XIV, “c”,
”,0 do
do art.
art. 40,
40, III
III da
da Lei
Lei nº
n° 8.666/93,
8.666/93, será
sera utilizado
utilizado oo
superior

IGPM-FGV.
IGPM-FGV.

5-DAS
OBRIGACDES DO
DO FORNECEDOR
FORNECEDOR E
E DA
DA PREFEITURA
PREFEITURA DO
DO MUNICÍPIO
MUNICiPIO
5DAS OBRIGAÇÕES
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PA ULISTA
DE
Além das
das responsabilidades
responsabilidades legais,
legais, regulamentares
regulamentares ee as
as constantes
constantes do
do instrumento
instrumento convocatório
convocatorio ee
Além
seus Anexos
constituem obrigações
obrigagoes do
do fornecedor:
fornecedor:
seus
Anexos constituem
5.1. Comunicar
Comunicar imediatamente
imediatamente àa Administração,
Administragao, bem
bem como
como ao
ao responsável
responsavel pelo
pelo serviço,
servigo, qualquer
qualquer
5.1.
anormalidade verificada,
verificada, inclusive
inclusive de
de ordem
ordem funcional,
funcional, para
para que
que sejam
sejam adotadas
adotadas as
as providências
providénoias de
de
anormalidade
regularizagao necessárias;
necessarias;
regularização
5.2.- A
A empresa
empresa contratada
contratada providenciará
providenciara meio
meio hábil
habil ee eficaz
eficaz de
de comunicação
comunicagao constante
constante com
com aa
5.2.Administragao ee efetuará
efetuara aa reposição
reposigao da
da mão
mao de
de obra,
obra, em
em caráter
caréter imediato,
imediato, no
no caso
caso de
de eventual
eventual
Administração
ausénoia, bem
bem como,
como, acidente
acidente pessoal
pessoal ou
ou afastamento
afastamento por
por motivo
motivo de
de saúde,
saL'ide,
ausência,
5.3.- Atender,
Atender, imediatamente,
imediatamente, as
as solicitações
solicitagoes da
da Contratante,
Contratante, apresentadas
apresentadas por
por escrito
escrito pelo
pelo gestor
gestor do
do
5.3.contrato, quanto
quanto àa substituição
substituigao de
de empregado
empregado (s)
(s) considerando
considerando (s)
(s) inadequados
inadequados para
para aa prestação
prestagao dos
dos
contrato,
serviQos ou
ou conduta
conduta inconveniente;
inconveniente;
serviços
5.4.- Manter
Manter durante
durante toda
toda aa execução
execugao do
do contrato,
oontrato, em
em compatibilidade
compatibilidade com
com as
as obrigações
obrigagoes assumidas,
assumidas,
5.4.todas as
as condições
condigoes de
de habilitação
habilitagao ee qualificação
qualiﬁcagao exigidas
exigidas na
na licitação;
Iicitagao;
todas
5.6.- Assumir,
Assumir, também,
também, aa responsabilidade
responsabilidade por
por todas
todas as
as providências
providéncias ee obrigações
obrigagoes estabelecidas
estabelecidas na
na
5.6.legislagao específica
espeoifica de
de acidentes
aoidentes do
do trabalho,
trabalho, quando,
quando, em
em ocorrência
ocorréncia da
da espécie,
espécie, forem
forem vítimas
vitimas os
os
legislação
seus empregados
empregados no
no desempenho
desempenho dos
dos serviços
servigos ou
ou em
em conexão
conexao com
com eles,
eles, ainda
ainda que
que ocorridos
ocorridos nas
nas
seus
dependéncias da
da contratante;
contratante;
dependências
5.7.- Responder
Responder administrativa,
administrativa, civil
civil ee penalmente
penalmente por
por quaisquer
quaisquer danos
danos materiais
materiais ou
ou pessoais
pessoais
5.7.ocasionados àa Contratante
Contratante e/ou
e/ou aa terceiros,
terceiros, por
por seus
seus empregados,
empregados, em
em razão
razao de
de ação
agao ou
ou omissão,
omissao,
ocasionados
dolosa ou
ou culposa,
culposa, sua
sua ou
ou dos
dos seus
seus prepostos,
prepostos, quando
quando da
da execução
execugao dos
dos serviços,
servigos, não
nao excluindo
excluindo ou
ou
dolosa
reduzindo essa
essa responsabilidade
responsabilidade aa fiscalização
fiscalizagao ou
ou oo acompanhamento
acompanhamento pela
pela contratante,
contratante,
reduzindo
independentemente de
de outras
outras cominações
cominagoes contratuais
contratuais ou
ou legais
legais aa que
que estiver
estiver sujeita;
sujeita;
independentemente
5.8.- Repor,
Repor, no
no prazo
prazo máximo
maximo de
de 55 (cinco)
(cinco) dias
dias úteis
L'iteis contados
contados aa partir
partir da
da respectiva
respectiva intimação,
intimagao, após
apés aa
5.8.devida comprovação,
comprovagao, garantida
garantida previamente
previamente ampla
ampla defesa
defesa ee contraditório,
contraditério, qualquer
qualquer objeto
objeto da
da
devida
Contratante e/ou
e/ou de
de terceiros
terceiros que
que tenha
tenha sido
sido danificado
danificado ou
ou extraviado
extraviado por
por seus
seus empregados;
empregados;
Contratante
5.9.- Iniciar
Iniciar aa prestação
prestagao dos
dos serviços
servigos aa partir
partir da
da assinatura
assinatura da
da ordem
ordem de
de serviço;
servigo;
5.9.5.10. -- Aceitar,
Aceitar, nas
nas mesmas
mesmas condições
oondigoes contratuais,
contratuais, os
0s acréscimos
acréscimos ou
ou supressões
supressoes que
que se
se fizerem
fizerem na
na
5.10.
execugao dos
dos serviços
servigos objeto
objeto da
da presente
presente licitação,
Iicitagao, até
até 25%
25% (vinte
(vinte ee cinco
cinco por
por cento)
cento) do
do valor
valor inicial
inicial
execução
atualizado do
do contrato,
contrato, para
para tanto,
tanto, se
se faz
faz necessário,
necessario, solicitação
solicitagao da
da contratante
contratante com
com aprovação
aprovagao ee
atualizado
autorizagao prévia
prévia do
do ordenador
ordenador de
de despesa;
despesa;
autorização
5.11.- Atender
Atender prontamente
prontamente quaisquer
quaisquer exigências
exigéncias do
do representante
representante da
da Contratante,
Contratante, inerentes
inerentes ao
a0
5.11.objeto da
da contratação;
contratagao;
objeto
5.12.- Manter,
Manter, durante
durante aa execução
execugao contratual,
contratual, as
as mesmas
mesmas condições
condigoes de
de habilitação
habilitagao exigidas
exigidas no
no
5.12.certame;
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Constituem obrigações
obrigagoes da
da Prefeitura
Prefeitura do
do Município
Municipio de
de Laranjal
Laranja/ Paulista:
Pau/ista:
Constituem
Além das
Além
das obrigações
obrigaooes resultantes
resultantes da
da observância
observéncia da
da Lei
Lei nº
n° 8.666/93,
8666/93, são
8510 obrigações
obrigagoes da
da Contratante:
Contratante:
5.13.- Assegurar—se
da boa
boa execução
execugao da
da entrega,
entrega, verificando
verificando sempre
sempre oo seu
seu bom
bom desempenho;
desempenho;
5.13.Assegurar-se da
5.14.- Verificar,
para fins
de constatação
constatagao quanto
quanto àa oportunidade
oportunidade ee conveniência
conveniéncia da
da manutenção
manutengao do
do
5.14.Verificar, para
fins de
contrato,
contrato, se
se os
os preços
preoos contratados
contratados estão
estao em
em conformidade
conformidade com
com as
as condições
condiooes ofertadas
ofertadas na
na licitação,
licitagao,
bem como
como compatíveis
oompativeis com
com aqueles
aqueles praticados
praticados no
no mercado;
mercado;
bem
5.14.- Emitir
Emitir pareceres
pareceres em
em todos
todos os
os atos
atos relativos
relativos àa execução
execuoao do
do Contrato,
Contrato, em
em especial,
especial, aplicação
aplicagao de
de
5.14.sanções,
sanooes, alterações
alteraooes ee repactuações
repactuaooes do
do Contrato;
Contrato;
5.15.- Prestar
Prestar as
as informações
informaooes ee os
os esclarecimentos
esclarecimentos que
que venham
venham aa serem
serem solicitados
solicitados pela
pela Contratada;
Contratada;
5.15.5.16 -- Exercer
Exercer aa fiscalização
fiscalizaoao da
da entrega
entrega por
por servidores
servidores especialmente
especialmente designados
designados ee documentar
documentar as
as
5.16
ocorréncias havidas,
havidas, propor
propor as
as adequações
adequagoes necessárias
necessarias ao
ao bom
bom andamento
andamento dos
dos serviços;
servigos;
ocorrências
5.17. -- Documentar
Documentar as
as ocorrências
ocorréncias havidas;
havidas;
5.17.
5.18. -- Fiscalizar
Fiscalizar oo cumprimento
oumprimento das
das obrigações
obrigaooes assumidas
assumidas pela
pela Contratada,
Contratada,
5.18.
5.19 -- Proporcionar
Proporcionar àa Contratada
Contratada oo acesso
acesso necessário
necessario aa fim
ﬁm de
de que
que possa
possa executar
executar as
as entregas;
entregas;
5.19
Efetuar os
os pagamentos
pagamentos devidos.
devidos.
-- Efetuar
Expedir Autorização
Autorizaoao de
de Serviços.
Servioos.
-- Expedir
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CONDICOES DE
DE FORNECIMENTO
FORNECIMENTO
CONDIÇÕES
6.1. O
O objeto
objeto desta
desta licitação,
licitagao, deverá
deveré ser
ser entregue
entregue parceladamente,
parceladamente, de
de acordo
acordo com
com as
as necessidades,
necessidades, em
em até
até
6.1.
05 (cinco)
(cinco) dias
dias corridos,
corridos, contados
contados aa partir
partir da
da solicitação
solicitaoao do
do pedido
pedido da
da Secretaria
Secretaria dos
dos Serviços
Servigos Públicos
PL'Jblicos
05
Municipais, através
através de
de confirmação
oonfirmaoao do
do recebimento
recebim‘ento do
do e-mail,
e-mail, na
na Estrada
Estrada João
Joao Bordignon,
Bordignon, no
no Município
Municipio de
de
Municipais,
Laranjal Paulista/SP,
Paulista/SP, nas
nas quantidades
quantidades ee condições
condigoes estipuladas
estipuladas no
no momento
momento da
da aquisição
aquisigao ee nas
nas
Laranjal
especificaooes estabelecidas
estabelecidas no
no Anexo
deste edital,
edital, correndo
correndo por
por conta
conta da
da Contratada
Contratada as
as despesas
despesas de
de
especificações
Anexo I| deste
embalagem, seguros,
seguros, transporte,
transporte, tributos,
tributos, encargos
encargos trabalhistas
trabalhistas ee previdenciários
previdenciarios decorrentes
decorrentes do
do
embalagem,
fornecimento.
fornecimento.
6.1.1. Serão
Serao rejeitadas
rejeitadas no
no recebimento,
recebimento, os
os produtos
produtos fornecidos
fornecidos com
com especificações
especificagoes diferentes
diferentes das
das constantes
constantes
6.1.1.
do ANEXO
das marcas
marcas informadas
informadas na
na proposta
proposta do
do licitante
Iicitante vencedor
vencedor do
do certame,
certame, devendo
devendo ser
ser retirados
retirados
do
ANEXO I,I, ee das
pelo fornecedor
no prazo
prazo de
de 24
24 (vinte
(vinte ee quatro
quatro )) horas,
horas, contados
contados da
da notificação,
notiﬁcagao, para
para reposição
reposigao no
no prazo
prazo
pelo
fornecedor no
maximo de
de 48
48 (quarenta
(quarenta ee oito
oito )) horas,
horas, sob
sob pena
pena de
de infração
infragao contratual.
contratual.
máximo

7- CANCELAMENTO
CANCELAMENTO DA
DA ATA
ATA DE
DE REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS
PREQOS
77.1
O registro
registro de
de preço
preoo poderá
podera ser
ser cancelado,
cancelado, nas
nas seguintes
seguintes hipóteses:
hipoteses:
7.1
-- O
a)
quando oo fornecedor
fornecedor não
nao cumprir
cumprir as
as obrigações
obrigagoes constantes
constantes dessa
dessa Ata
Ata de
de Registro
Registro de
de Preços;
Pregos;
a)
quando
b)
quando oo fornecedor
fornecedor não
nao assinar
assinar oo contrato
contrato quando
quando convocado
convocado para
para tal,
tal, sem
sem justiﬁcativa
b)
quando
justificativa
aceitavel;
aceitável;
c)
quando oo fornecedor
fornecedor não
nao aceitar
aceitar reduzir
reduzir seu
seu preço
prego registrado
registrado se
se esse
esse se
se tornar
tornar superior
superior ao
ao
c)
quando
praticado no
no mercado;
mercado;
praticado
d)
quando oo fornecedor
fornecedor solicitar
solicitar por
por escrito,
escrito, comprovando
comprovando estar
estar impossibilitado
impossibilitado de
de cumprir
cumprir as
as
d)
quando
exigénoias desta
desta Ata
de Registro
Registro de
de Preço
Prego por
por fato
superveniente, decorrentes
decorrentes de
de caso
caso fortuito
fortuito ou
ou
exigências
Ata de
fato superveniente,
foroa maior;
maior;
força
7.2 -- A
A comunicação
comunioaoao do
do cancelamento
cancelamento do
do preço
preoo registrado,
registrado, nos
nos casos
casos previstos
previstos nas
nas alíneas
aII'neas “a)”
“a)” aa “d)”,
"d)”,
7.2
sera formalizado
formalizado em
em processo
processo próprio
préprio ee comunicada
comunicada por
por correspondência,
correspondéncia, com
com aviso
aviso de
de recebimento,
recebimento,
será
assegurado oo contraditório
contraditorio ee ampla
ampla defesa
defesa no
no prazo
prazo de
de 05
05 (cinco)
(cinco) dias
dias úteis;
L'Jteis;
assegurado
7.3 -- No
No caso
caso de
de se
se tornar
tornar desconhecido
desconhecido oo endereço
enderego do
do fornecedor,
fornecedor, aa comunicação
comunicagao será
seré feita
feita por
por
7.3
publicaoao na
na imprensa
imprensa oficial,
oficial, considerando-se,
considerando-se, assim,
assim, para
para todos
todos os
os efeitos,
efeitos, cancelado
cancelado oo preço
preoo
publicação
registrado.
registrado.

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO

‘ 1
.
Zwﬂ‘ﬁi

Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Praça
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

8- FISCALIZAÇÃO
FISCALIZACAO
88.1 -- Cabe
Cabe aa Secretaria
Secretaria solicitante
solicitante proceder
proceder fiscalização
fiscalizagao rotineira
rotineira do
do item
item recebido,
recebido, quanto
quanto aa
8.1
quantidade,
quantidade, ao
ao atendimento
atendimento de
de todas
todas as
as especificação
especificagao ee horários
horarios de
de entrega
entrega através
através de
de servidor
servidor
devidamente designado
designado pela
pela administração;
administragao;
devidamente
8.2 -- O
O responsável
responsavel pelo
pelo Almoxarifado
Almoxarifado recebedor
recebedor do
do item
item está
esta Investido
Investido do
do direito
direito de
de recusar,
recusar, em
em
8.2
parte
parte ou
ou totalmente,
totalmente, o0 item
item que
que não
nao satisfaça
satisfaga as
as especificações
especiﬁcagoes estabelecidas
estabelecidas ou
ou que
que estejam
estejam sendo
sendo
entregue fora
fora do
do horário
horario preestabelecido;
preestabelecido;
entregue
8.3 -- As
As irregularidades
irregularidades constatadas
constatadas pela
pela Secretaria
Secretaria requisitante
requisitante deverão
deverao ser
ser comunicadas
comunicadas aa
8.3
Secretaria de
de Fazenda,
Fazenda, no
no prazo
prazo de
de 48
48 horas,
horas, para
para que
que sejam
sejam tomadas
tomadas as
as providências
providéncias necessárias
necessarias
Secretaria
para corrigi-las
corrigi-las quando
quando for
for oo caso,
caso, aplicadas
aplicadas as
as penalidades
penalidades previstas.
previstas.
para
9- CASOS
CASOS FORTUITOS
FORTUITOS OU
0U DE
DE FORÇA
FORQA MAIOR
MAIOR
99.1 -- Serão
Serao considerados
considerados casos
casos fortuitos
fortuitos ou
ou de
de força
forga maior,
maior, para
para efeito
efeito de
de cancelamento
cancelamento da
da Ata
Ata de
de
9.1
Registro de
de Preço
Prego ou
ou não-aplicação
nao-aplicagao de
de sanções,
sangoes, os
0s inadimplementos
inadimplementos decorrentes
decorrentes das
das situações
situagoes aa
Registro
seguir, quando
quando vierem
vierem aa atrasar
atrasar aa entrega
entrega dos
dos produtos
produtos no
no local
local onde
onde estiver
estiver executando
executando oo objeto
objeto do
do
seguir,
contrato:
contrato:
greve geral;
geral;
a)
8) greve
calamidade pública;
ptiblica;
b)
b) calamidade
interrupgao dos
dos meios
meios de
de transporte;
transporte;
c)
C) interrupção
condigoes meteorológicas
meteorolégicas excepcionalmente
excepcionalmente prejudiciais;
prejudiciais; ee
d)
d) condições
e) outros
outros casos
casos que
que se
se enquadrem
enquadrem no
no parágrafo
paragrafo único
Linioo do
do artigo
artigo 393
393 do
do
e)
Cédigo Civil
Civil Brasileiro
Brasileiro (Lei
(Lei nº
n° 10.406/2002).
10.406/2002).
Código
9.2 -- Os
Os casos
casos acima
acima enumerados
enumerados devem
devem ser
ser satisfatoriamente
satisfatoriamente justificados
pela contratada.
contratada.
9.2
justificados pela
9.3 -- Sempre
Sempre que
que ocorrerem
ocorrerem situações
situagoes que
que impliquem
impliquem caso
caso fortuito
fortuito ou
ou de
de força
forga maior,
maior, oo fato
fato deverá
devera
9.3
ser comunicado
oomunioado aa Secretaria
Secretaria solicitante,
solicitante, até
até 24
24 horas
horas após
apés aa ocorrência.
ocorréncia. Caso
Caso não
nao seja
seja cumprido
cumprido esse
esse
ser
prazo, oo início
inicio da
da ocorrência
ocorréncia será
sera considerado
considerado como
como tendo
tendo sido
sido 24
24 horas
horas antes
antes da
da data
data da
da solicitação
solicitagéo
prazo,
de enquadramento
enquadramento da
da ocorrência
ocorréncia como
como caso
caso fortuito
fortuito ou
ou de
de força
forga maior.
maior.
de
1010-

FORD
FORO
Para aa resolução
resolugao de
de possíveis
possiveis divergências
divergéncias em
em ter
ter as
as partes,
partes, oriundas
oriundas da
da presente
presente Ata,
ﬁca eleito
eleito oo
Para
Ata, fica
Foro da
da Comarca
Comarca de
de Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, Estado
Estado de
de São
8510 Paulo.
Paulo.
Foro

11 -- CÓPIAS
COP/As
11
Da presente
presente Ata
Ata são
sag extraídas
extraidas as
as seguintes
seguintes cópias:
cépias: uma
uma cópia
cépia para
para oo Processo
Processo Licitatório
Licitatério Nº
N° 045/2021
045/2021
Da
PREGAO ELETRÔNICO
ELETRONICO REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS
PREQOS Nº
N° 005/2021;
005/2021; uma
uma cópia
cépia para
para aa empresa
empresa com
com oo
-- PREGÃO
prego registrado;
registrado; uma
uma para
para aa Secretaria
Secretaria Solicitante.
Solicitante.
preço
E, por
por assim
assim haverem
haverem acordado,
acordado, declaram
declaram ambas
ambas as
as partes
partes aceitar
aoeitar todas
todas as
as disposições
disposigoes estabelecidas
estabelecidas
E,
na presente
presente Ata
que, lida
lida ee achada
achada conforme,
conforme, vai
vai assinada
assinada pela
pela Prefeita
Prefeita Municipal
Municipal de
de Laranjal
Laranjal Paulista
Paulista
na
Ata que,
pelas empresas
empresas registradas.
registradas.
ee pelas

CONTRATANTE
CONTRATANTE
CONTRATADA
CONTRATADA

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
Praça
Praoa Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

ANEXO
ANEXO V
V
— N
.
MINUTA DO
D0 CONTRATO
CONTRATO Nº
N°
MINUTA
PREGAO ELETRÔNICO
ELETRONICO REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS
PREQOS Nº
N° 005/2021:
005/2021: PROCESSO
PROCESSO Nº
N°
PREGÃO
‘
045/2021
045/2021
CONTRATO AQUISIGAO
DE AQUISIGAO
DE PEDRISCO,
PEDRISCO, O
0 ATENDIMENTO
ATENDIMENTO DA
DA
CONTRATO
AQUISIÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE
SECRETARIA
A
SECRETARIA DOS
DOS SERVIÇOS
SERVIQOS PÚBLICOS
PUBLICOS MUNICIPAIS,
MUNICIPAIS, QUE
QUE CELEBRAM
CELEBRAM ENTRE
ENTRE SI
SI A
PREFEITURA
A EMPRESA
PREFEITURA DO
D0 MUNICÍPIO
MUNIClPlO DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA E
E A
EMPRESA
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, EM
EM CONFORMIDADE
CONFORMIDADE COM
COM A
A LEI
LEI n°
n3 8.666/93
8.666l93 E
E LEI
LEI n°
ng 8.883/94.
8.883/94.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

CONTRATANTE:
CONTRATANTE:
A
PREFEITURA DO
D0 MUNICÍPIO
MUNIClPlO DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA,
PAULISTA, sediado
sediado na
na Praça
Praga Armando
Armando de
de
A PREFEITURA
Salles
46.634.606/0001Salles Oliveira,
Oliveira, nº
n° 200200- Centro-Laranjal
Centro—Laranjal Paulista/SP,
Paulista/SP, inscrito
inscrito no
no CGC/MF
CGC/MF n°
n3 46.634.606/000180,
ALCIDES DE
80, representado
representado neste
neste ato
ato representado
representado pelo
pelo Prefeito
Prefeito Municipal,
Municipal, ALCIDES
DE MOURA
MOURA
CAMPOS JUNIOR,
JUNIOR, brasileiro,
brasileiro, residente
residente ee domiciliado
domiciliado na
na cidade
cidade de
de Laranjal
Laranjal Paulista/SP,
Paulista/SP,
CAMPOS
inscrito no
no CPF
CPF sob
sob n°
n3 150.548.138-45
150.548.138—45 ee RG
RG nº:
n°: 150.548.138-45,
150.548.138—45, com
com competência
oompeténcia para
para
inscrito
assinar
assinar Contratos.
Contratos.
CONTRATADA:
CONTRATADA:
Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida
estabelecida na
na xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx/xx,
xxxxxxxxxxxxxx/XX, inscrita
inscrita
Empresa
no
no CNPJ/MF
CNPJ/MF sob
sob oo nº
n” xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, representada
representada neste
neste ato
ato pela
pela Sr(a).
Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a)
portador(a) do
do CPF
CPF xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com
com poderes
poderes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
para representar
representar aa firma
firma nos
nos termos
termos instrumento
instrumento de
de mandato,
mandato, tem
tem entre
entre si
si justo
avengado, ee
para
justo ee avençado,
celebram por
por foroa
deste instrumento
instrumento oo presente
presente Contrato
Contrato de
de conformidade
conformidade com
com aa Lei
Lei
celebram
força deste
8.666/93
junho de
8.666/93 de
de 21
21 de
de junho
de 1993.
1993.
CLAUSULA PRIMEIRA:
PRIMEIRA: Do
Do Objeto
Objeto
CLÁUSULA
1.1.A CONTRATADA
CONTRATADA se
se obriga
obriga aa fornecer
fornecer oo objeto
Objeto deste
deste instrumento
instrumento contratual
contratual (Pedrisco)
(Pedrisco)
1.1.A
para oo atendimento
atendimento da
da Secretaria
Secretaria de
de Serviços
Servigos Públicos
PL'Jblicos Municipais
Municipais do
do Município
Municlpio de
de Laranjal
Laranjal
para
Paulista, conforme
conforme especificações
espeoiﬁcagoes constantes
oonstantes do
do Edital
Edital ee Anexo
da licitação,
licitagao, modalidade
modalidade
Paulista,
Anexo I| da
Pregão
Pregao Eletrônico
Eletronico Nº
N° 005/2021
005/2021 que
que integram
integram este
este termo,
termo, independentemente
independentemente de
de transcrição,
transcrioao,
para
para todos
todos os
os fins
fins ee efeitos
efeitos legais,
legais, de
de acordo
acordo com
com aa tabela
tabela aa seguir:
seguir:

Item
Item

Especificação
Especifioagao

Marca
Maroa

Valor Unitário
Valor
U nitario

CLÁUSULA
CLAUSULA SEGUNDA:
SEGUNDA: Do
Do Valor
Valor
2.1.O
XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX),
2.1.0 valor
valor total
total do
do presente
presente contrato
contrato éé de
de R$
R$ XX)O(XX)O(X
(XXXXXXXXXXXXXXXX),
considerando-se
considerando-se oo valor
valor unitário
unitario de
de R$
R$ XXXXXX(
XXXXXX( XXXXXX)
XXXXXX) por
por tonelada.
tonelada.

PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
PREFEITURA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
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Praça
Praca Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br
licitacao (63 laran'al
. 0V.br
e-mail:
I D aulista.s DH

CLÁUSULA
CLAUSULA TERCEIRA:
TERCEIRA: Do
Do Pagamento
Pagamento
3.1.O
3.1.0 pagamento
pagamento será
seré efetuado
efetuado pela
pela Tesouraria
Tesouraria do
do Município,
Municipio, por
por meio
meio de
de transferência
transferéncia
eletrônica
eletronica bancária,
bancaria, em
em conta
conta corrente
corrente indicada
indicada pela
pela Contratada,
Contratada, àa vista
vista do
do documento
documento fiscal
fiscal
apresentado
apresentado pela
pela contratada,
contratada, devendo
devendo estar
estar devidamente
devidamente atestadas
atestadas pelo
pelo setor
setor ee servidor
servidor
responsável
responsavel pela
pela fiscalização
fiscalizacao ee acompanhamento
acompanhamento da
da execução
execucao do
do contrato,
contrato, em
em até
até 25
25 (vinte
(vinte ee
cinco)
fiscais;
cinco) dias
dias após
apés apresentação
apresentacao das
das faturas/notas
faturas/notasfiscais;
3.2.A
3.2.A Nota
Nota Fiscal/Fatura
Fiscal/Fatura que
que apresentar
apresentar incorreções,
incorrecoes, quando
quando necessário,
necessério, será
seré devolvida
devolvida ee seu
seu
vencimento
vencimento ocorrerá
ocorrera em
em até
até 25
25 (vinte
(vinte ee cinco)
cinco) dias
dias após
apos aa data
data de
de sua
sua reapresentação
reapresentacao válida.
vélida.
3.3.Caso
3.3.Caso ocorra
ocorra aa necessidade
necessidade de
de providências
providéncias complementares
complementares por
por parte
parte da
da Contratada,
Contratada, aa
fluência
fluéncia do
do prazo
prazo de
de pagamento
pagamento será
seré interrompida,
interrompida, reiniciando-se
reiniciando—se aa contagem
contagem aa partir
partir da
da data
data
em
em que
que estas
estas forem
forem cumpridas.
cumpridas.
3.4.O
3.4.0 pagamento
pagamento do
do valor
valor estipulado
estipulado na
na cláusula
cléusula segunda
segunda deste
deste contrato
contrato será
seré feito
feito pela
pela
Tesouraria
Tesouraria da
da Prefeitura
Prefeitura Municipal
Municipal de
de Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, através
através de
de transferência
transferéncia via
via eletrônica
eletronica
bancaria.
bancaria.
‘
CLÁUSULA
CLAUSt/LA QUARTA:
QUARTA: DAS
DAS OBRIGAÇÕES
OBRIGAQOES DO
DO FORNECEDOR
FORNECEDOR E
E DA
DA PREFEITURA
PREFEITURA DO
DO
MUNICÍPIO
MUNICIPIO DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
Além das
Além
das responsabilidades
responsabilidades legais,
legais, regulamentares
regulamentares ee as
as constantes
constantes do
do instrumento
instrumento
convocatório
Anexos constituem
convocatério seus
seus Anexos
constituem obrigações
obrigacoes do
do fornecedor:
fornecedor:
4.1.4.1.- Comunicar
Comunicar imediatamente
imediatamente àa Administração,
Administracao, bem
bem como
como ao
a0 responsável
responsével pelo
pelo serviço,
servico,
qualquer
qualquer anormalidade
anormalidade verificada,
verificada, inclusive
inclusive de
de ordem
ordem funcional,
funcional, para
para que
que sejam
sejam adotadas
adotadas as
as
providências
providéncias de
de regularização
regularizacao necessárias;
necessarias;
4.2.4.2.- A
A empresa
empresa contratada
contratada providenciará
providenciara meio
meio hábil
hébil ee eficaz
eficaz de
de comunicação
comunicacéo constante
constante com
com
aa Administracao
Administração ee efetuará
efetuara aa reposição
reposicao da
da mão
mao de
de obra,
obra, em
em caráter
carater imediato,
imediato, no
no caso
caso de
de
eventual
eventual ausência,
auséncia, bem
bem como,
como, acidente
acidente pessoal
pessoal ou
ou afastamento
afastamento por
por motivo
motivo de
de saúde,
saude,
4.3.4.3.- Atender,
Atender, imediatamente,
imediatamente, as
as solicitações
solicitacoes da
da Contratante,
Contratante, apresentadas
apresentadas por
por escrito
escrito pelo
pelo
gestor
gestor do
do contrato,
contrato, quanto
quanto às
as substituições
substituicoes de
de empregado
empregado (s)
(s) considerando
considerando (s)
(s) inadequados
inadequados
para
para aa prestação
prestacao dos
dos serviços
servicos ou
ou conduta
conduta inconveniente;
inconveniente;
4.4.4.4.- Manter
Manter durante
durante toda
toda aa execução
execucao do
do contrato,
contrato, em
em compatibilidade
compatibilidade com
com as
as obrigações
obrigacoes
assumidas,
assumidas, todas
todas as
as condições
condicoes de
de habilitação
habilitacéo ee qualificação
qualiﬁcacao exigidas
exigidas na
na licitação.
licitacéo.
4.5.4.5.- Assumir,
Assumir, também,
também, aa responsabilidade
responsabilidade por
por todas
todas as
as providências
providéncias ee obrigações
obrigacoes
estabelecidas
estabelecidas na
na legislação
legislacao específica
especifica de
de acidentes
acidentes do
do trabalho,
trabalho, quando,
quando, em
em ocorrência
ocorréncia da
da
espécie,
espécie, forem
forem vítimas
vitimas os
0s seus
seus empregados
empregados no
no desempenho
desempenho dos
dos serviços
servicos ou
ou em
em conexão
conexéo
com
com eles,
eles, ainda
ainda que
que ocorridos
ocorridos nas
nas dependências
dependéncias da
da contratante;
contratante;
4.6.4.6.- Responder
Responder administrativa,
administrativa, civil
civil ee penalmente
penalmente por
por quaisquer
quaisquer danos
danos materiais
materiais ou
ou pessoais
pessoais
ocasionados
ocasionados àa Contratante
Contratante e/ou
e/ou aa terceiros,
terceiros, por
por seus
seus empregados,
empregados, em
em razão
razao de
de ação
acao ou
ou
omissão,
omissao, dolosa
dolosa ou
ou culposa,
culposa, sua
sua ou
ou dos
dos seus
seus prepostos,
prepostos, quando
quando da
da execução
execucao dos
dos serviços,
servicos,
não
nao excluindo
excluindo ou
ou reduzindo
reduzindo essa
essa responsabilidade
responsabilidade aa fiscalização
fiscalizacao ou
ou oo acompanhamento
acompanhamento pela
pela
contratante,
contratante, independentemente
independentemente de
de outras
outras cominações
cominacoes contratuais
contratuais ou
ou legais
legais aa que
que estiver
estiver
sujeita;
sujeita;

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO

‘ 1
.
Zwﬂ‘ﬁi

Praça
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

4.7.Repor, no
no prazo
prazo máximo
maximo de
de 55 (cinco)
(cinco) dias
dias úteis
L'Jteis contados
contados aa partir
partir da
da respectiva
respectiva
4.7.- Repor,
intimagao, após
apés aa devida
devida comprovação,
comprovagao, garantida
garantida previamente
previamente ampla
ampla defesa
defesa ee contraditório,
contraditério,
intimação,
qualquer objeto
objeto da
da Contratante
Contratante e/ou
e/ou de
de terceiros
terceiros que
que tenha
tenha sido
sido danificado
danificado ou
ou extraviado
extraviado por
por
qualquer
seus empregados;
empregados;
seus
4.8.- Iniciar
Iniciar aa prestação
prestagao dos
dos serviços
servigos aa partir
partir da
da assinatura
assinatura da
da ordem
ordem de
de serviço;
servigo;
4.8.4.9.- Aceitar,
Aceitar, nas
nas mesmas
mesmas condições
oondigoes contratuais,
contratuais, os
os acréscimos
aorésoimos ou
ou supressões
supressoes que
que se
se
4.9.fizerem na
na execução
execugao dos
dos serviços
servigos objeto
objeto da
da presente
presente licitação,
licitagao, até
até 25%
25% (vinte
(vinte ee cinco
cinco por
por
fizerem
cento) do
do valor
valor inicial
inicial atualizado
atualizado do
do contrato,
contrato, para
para tanto,
tanto, se
se faz
faz necessário,
necessario, solicitação
solicitagao da
da
cento)
contratante com
com aprovação
aprovagao ee autorização
autorizagao prévia
prévia do
do ordenador
ordenador de
de despesa;
despesa;
contratante
4.10.- Atender
Atender prontamente
prontamente quaisquer
quaisquer exigências
exigéncias do
do representante
representante da
da Contratante,
Contratante, inerentes
inerentes
4.10.ao objeto
objeto da
da contratação;
contratagao;
ao
4.11- Manter,
Manter, durante
durante aa execução
execugao contratual,
contratual, as
as mesmas
mesmas condições
condigoes de
de habilitação
habilitagéo exigidas
exigidas no
no
4.11certame;

CLA USULA QUINTA:
QUINTA: DAS
DAS OBRIGAÇÕES
OBRIGA GOES DA
DA PREFEITURA
PREFEITURA DO
DO MUNICÍPIO
MUNICiPIO DE
DE LARANJAL
LARANJAL
CLÁUSULA
PA ULIS TA
PAULISTA
Constituem obrigações
obrigagoes da
da Prefeitura
Prefeitura do
do Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista:
Paulista:
Constituem
Além das
das obrigações
obrigagoes resultantes
resultantes da
da observância
observancia da
da Lei
Lei nº
n° 8.666/93,
8.666/93, são
sao obrigações
obrigagoes da
da
Além
Contratante:
Contratante:
5.1.- Assegurar-se
Assegurar—se da
da boa
boa execução
execugao da
da entrega,
entrega, verificando
verificando sempre
sempre oo seu
seu bom
bom desempenho;
desempenho;
5.1.5.2.- Verificar,
Veriﬁcar, para
para fins
de constatação
constatagao quanto
quanto àa oportunidade
oportunidade ee conveniência
conveniéncia da
da
5.2.fins de
manutengao do
do contrato,
contrato, se
se os
os preços
pregos contratados
contratados estão
estao em
em conformidade
oonformidade com
com as
as condições
condigoes
manutenção
ofertadas na
na licitação,
licitagao, bem
bem como
como compatíveis
compativeis com
com aqueles
aqueles praticados
praticados no
no mercado;
mercado;
ofertadas
5.3.- Emitir
Emitir pareceres
pareceres em
em todos
todos os
os atos
atos relativos
relativos àa execução
execugao do
do Contrato,
Contrato, em
em especial,
especial,
5.3.aplicagao de
de sanções,
sangoes, alterações
alteragoes ee repactuações
repactuagoes do
do Contrato;
Contrato;
aplicação
5.4.- Prestar
Prestar as
as informações
informagoes ee os
08 esclarecimentos
esclarecimentos que
que venham
venham aa serem
serem solicitados
solicitados pela
pela
5.4.Contratada;
Contratada;
5.5.- Exercer
Exeroer aa fiscalizagao
da entrega
entrega por
por servidores
servidores especialmente
especialmente designados
designados ee
5.5.fiscalização da
documentar as
as ocorrências
ocorréncias havidas,
havidas, propor
propor as
as adequações
adequagoes necessárias
necessaries ao
a0 bom
bom andamento
andamento
documentar
dos serviços;
servigos;
dos
5.6.. -- Documentar
Documentar as
as ocorrências
ocorréncias havidas;
havidas;
5.6..
5.7. -- Fiscalizar
Fiscalizar oo cumprimento
oumprimento das
das obrigações
obrigagoes assumidas
assumidas pela
pela Contratada,
Contratada,
5.7.
5.8. -- Proporcionar
Proporcionar àa Contratada
Contratada oo acesso
acesso necessário
necessario aa fim
de que
que possa
possa executar
executar as
as entregas;
entregas;
5.8.
fim de
5.9. -- Efetuar
Efetuar os
0s pagamentos
pagamentos devidos.
devidos.
5.9.
5.10. -- Expedir
Expedir Autorização
Autorizaoao de
de Serviços.
Servigos.
5.10.
CLA USULA SEXTA:
SEXTA: Da
Da Responsabilidade
Responsabilidade das
das Partes
Partes
CLÁUSULA
Séo responsabilidades
responsabilidades da
da Contratante:
Contratante:
I| -- São
a) pagar
pager àa Contratada
Contratada pontualmente
pontua/mente e9 com
com exatidão,
exatidéo, os
os pregos
contratados;
a)
preços contratados;
b) acompanhar
acompanhar ee fiscalizar
fiscalizar as
as condições
condigoes de
de habilitação
habi/itagéo ee qualificação
qua/iﬁcagéo da
da
b)
Contratada. IIll -- São
Sa"o responsabilidades
responsabilidades da
da Contratada:
Contratada:
Contratada.
a) responder
responder pelos
pelos danos
danos causados
causados diretamente
diretamente àa Contratante
Contratante ou
ou aa terceiros,
terceiros, decorrentes
decorrentes
a)
de sua
sua culpa
culpa ou
ou dolo
do/o na
na execução
execugéo do
do presente
Contrato;
de
presente Contrato;
b) responder
responder pelos
pelos encargos
encargos trabalhistas,
trabalhistas, previdenciários,
previdenciérios, fiscais
fiscais ee comerciais
comerciais resultantes
resultantes da
da
b)
execugéo deste
deste instrumento;
instrumento;
execução

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO

‘ 1
,
Zwﬂ‘ﬁi

Praça
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 7
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitaca0@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

c)
pela execução
c) zelar
zelar pela
execugéo do
do contrato
contrato com
com qualidade
qualidade ee perfeição;
perfeigab;
d)
manter
durante
a
execugéo
do
Contrato,
todas
as
condigées de
de habilitação
habilitagéo ee qualificação
qualiﬁcagéo
d) manter durante a execução do Contrato, todas as condições
exigidas.
exigidas.

CLAUSULA SÉTIMA:
SETIMA: Do
Do Prazo
Prazo de
de Execução
Execugéo
CLÁUSULA
7.1. -- O
O presente
presente contrato
contrato entra
entra em
em vigor
vigor em
em XX
XX de
de XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX de
de 2021
2021 ee findará
findaré em
em XX
7.1.
XX
de XXXXXXXXX
XXXXXXXXX de
de 2022,
2022, ee poderá
poderé ser
ser alterado
alterado nos
nos casos
casos previstos
previstos nos
nos artigos
artigos 57
57 ee 65
65 da
da Lei
Lei
de
n6 8.666/93,
8.666/93, desde
desde que
que haja
haja interesse
interesse da
da Administração,
Administragao, com
com aa apresentação
apresentagéo das
das devidas
devidas
nº
justificativas.
justificativas.
7.2.- Prazo
Prazo de
de Entrega:
Entrega: O
O objeto
objeto desta
desta licitação,
Iicitagao, deverá
deveré ser
ser entregue
entregue parceladamente,
parceladamente, de
de
7.2.acordo com
com as
as necessidades,
neoessidades, em
em até
até 05
05 (cinco)
(oinoo) dias
dias corridos,
corridos, contados
contados aa partir
partir da
da solicitação
solicitagéo
acordo
do pedido
pedido da
da Secretaria
Secretaria dos
dos Serviços
Servigos Públicos
Pt'iblicos Municipais,
Municipais, através
através de
de confirmação
confirmagéo do
do
do
recebimento do
do e-mail,
e-mail, na
na Estrada
Estrada João
Joao Bordignon,
Bordignon, no
no Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista/SP,
Paulista/SP, nas
nas
recebimento
quantidades ee condições
condigoes estipuladas
estipuladas no
no momento
momento da
da aquisição
aquisigéo ee nas
nas especificações
especificagoes
quantidades
estabelecidas no
no Anexo
deste edital,
edital, correndo
correndo por
por conta
conta da
da Contratada
Contratada as
as despesas
despesas de
de
estabelecidas
Anexo I| deste
embalagem, seguros,
seguros, transporte,
transporte, tributos,
tributos, encargos
encargos trabalhistas
trabalhistas ee previdenciários
previdenciérios decorrentes
decorrentes
embalagem,
do fornecimento.
fornecimento.
do
7.2.1.Serao rejeitadas
rejeitadas no
no recebimento,
recebimento, os
os produtos
produtos fornecidos
fornecidos com
com especificações
especificagoes diferentes
diferentes
7.2.1.Serão
das constantes
constantes do
do ANEXO
das marcas
marcas informadas
informadas na
na proposta
proposta do
do licitante
Iicitante vencedor
vencedor do
do
das
ANEXO I,I, ee das
certame, devendo
devendo ser
ser retirados
retirados pelo
pelo fornecedor
fornecedor no
no prazo
prazo de
de 24
24 (vinte
(vinte ee quatro
quatro )) horas,
horas,
certame,
contados da
da notificação,
notiﬁcagao, para
para reposição
reposigéo no
no prazo
prazo máximo
méximo de
de 48
48 (quarenta
(quarenta ee oito
oito )) horas,
horas, sob
sob
contados
pena de
de infração
infraoao contratual.
contratual.
pena
CLAUSULA OITAVA:
OITAVA: Do
Do Reajuste
Reajuste do
do Preço
Prego
CLÁUSULA
8.1 Poderá
Podera ser
ser efetuado
efetuado oo realinhamento
realinhamento dos
dos preços
pregos contratados,
contratados, para
para mais
mais ou
ou para
para menos,
menos,
8.1
em virtude
virtude de
de alterações
alteragoes dos
dos preços
preoos de
de mercado,
mercado, desde
desde que
que requisitado
requisitado formalmente
formalmente pela
pela parte
parte
em
interessada, aa qual
qual deverá
deveré apresentar
apresentar documentação
documentagéo comprobatória
comprobatéria da
da necessidade
necessidade do
do ajuste,
ajuste,
interessada,
nos termos
termos do
do artigo
artigo 65,
65, inciso
inciso II,
H, dd da
da Lei
Lei 8.666/93.
8.666/93.
nos
PARAGRAFO PRIMEIRO
PRIMEIRO -- No
No caso
caso do
do realinhamento
realinhamento ser
ser pleiteado
pleiteado pela
pela CONTRATADA,
CONTRATADA, oo
PARÁGRAFO
mesmo deverá
devera ser
ser efetuado
efetuado através
através de
de requerimento
requerimento ao
a0 Presidente
Presidente da
da Comissão
Comisséo Permanente
Permanente
mesmo
de Licitação,
Licitagao, protocolizado
protocolizado no
no Setor
Setor de
de Protocolos
Protocolos da
da Prefeitura
Prefeitura de
de Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, ao
ao qual
qual
de
devera ser
ser juntada
planilha de
de custos,
custos, contendo
contendo o0 preço
prego anterior
anterior ee os
05 preços
pregos atuais
atuais do
do produto,
produto,
deverá
juntada planilha
anexando documentação
documentaoéo fiscal
fiscal comprobatória.
comprobatéria.
anexando
PARAGRAFO SEGUNDO
SEGUNDO -- A
A empresa
empresa detentora
detentora da
da Ata
Ata deverá,
deveré, quando
quando autorizada
autorizada aa revisão
reviséo dos
dos
PARÁGRAFO
preoos, lavrar
Iavrar Termo
Termo Aditivo
Aditivo com
com os
os preços
pregos revisados
revisados sem
sem juros
corregao monetária,
monetaria, em
em relação
relagéo
preços,
juros ee correção
aos serviços
servigos realizados
realizados após
apos oo protocolo
protocolo do
do pedido
pedido de
de revisão.
revisao.
aos
CLAUSULA NONA:
NONA: Da
Da Fiscalização
Fiscalizagéo
CLÁUSULA
9.1.0 Município
Municipio de
de Laranjal
Laranjal Paulista,
Paulista, por
por intermédio
intermédio do(a)
do(a) servidor(a)
servidor(a) xxxxxxx,
xxxxxxx, fiscalizará
fiscalizaré oo andamento
andamento
9.1.O
da entrega
entrega dos
dos itens,
itens, reservando-se
reservando—se oo direito
direito de
de rescindir
resoindir oo contrato
contrato se
se verificada
veriﬁcada qualquer
qualquer anormalidade,
anormalidade,
da
em especial
especial as
as previstas
previstas nos
nos Artigos
77 ee 78,
78, da
da Lei
Lei n°
n3 8.666/93,
8.666/93, sendo
sendo que
que aa rescisão
resciséo também
também poderá
poderé
em
Artigos 77
ocorrer de
de acordo
acordo com
com oo exposto
exposto no
no artigo
artigo 79,
79, da
da Lei
Lei n°
n3 8.666/93;
8.666/93;
ocorrer
9.2.Cabe aa Secretaria
Secretaria solicitante
solicitante proceder
proceder fiscalização
fiscalizaoao rotineira
rotineira do
do item
item recebido,
recebido, quanto
quanto aa quantidade,
quantidade, ao
a0
9.2.Cabe
atendimento de
de todas
todas as
as especificação
especiﬁcagao ee horários
horarios de
de entrega
entrega através
através de
de servidor
servidor devidamente
devidamente designado
designado
atendimento
pela administração.
administragao.
pela
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9.3.9.3.- O
O responsável
responsavel pelo
pelo Almoxarifado
Almoxarifado recebedor
recebedor do
do material
material está
esta Investido
Investido do
do direito
direito de
de recusar,
recusar, em
em
parte ou
ou totalmente,
totalmente, o0 material
material que
que não
nao satisfaça
satisfaca as
as especificações
especificacoes estabelecidas
estabelecidas ou
ou que
que estejam
estejam sendo
sendo
parte
entregue
entregue fora
fora do
do horário
horario preestabelecido.
preestabelecido.
9.4.
9.4. As
As irregularidades
irregularidades constatadas
constatadas pela
pela Secretaria
Secretaria requisitante
requisitante deverão
deverao ser
ser comunicadas
comunicadas aa Secretaria
Secretaria
de
de Fazenda,
Fazenda, no
no prazo
prazo de
de 48
48 horas,
horas, para
para que
que sejam
sejam tomadas
tomadas as
as providências
providéncias necessárias
necessarias para
para corrigi-las
corrigi-las
quando
quando for
for oo caso,
caso, aplicadas
aplicadas as
as penalidades
penalidades previstas.
previstas.
CLÁUSULA
CLA USULA DÉCIMA:
DECIMA: Das
Das Multas
Multas ee demais
demais Sanções
Sangées
10
10 PENALIDADES
PENALIDADES
10.1
10.1 São
8510 aplicáveis
aplicaveis as
as sanções
sancoes previstas
previstas no
no capítulo
capitulo IV
IV da
da Lei
Lei Federal
Federal nº
n° 8.666/93,
8.666/93, Lei
Lei Federal
Federal no
no
10.520/02
10.520/02 ee demais
demais normas
normas pertinentes.
pertinentes.
10.1.1
As penalidades
10.1.1 As
penalidades só
so deixarão
deixarao de
de ser
ser aplicadas
aplicadas nas
nas seguintes
seguintes hipóteses:
hipoteses:
a)
a) comprovação,
comprovacao, anexada
anexada aos
aos autos,
autos, da
da ocorrência
ocorréncia de
de força
forga maior
maior impeditiva
impeditiva do
do cumprimento
cumprimento da
da
obrigação;
obrigacao; e/ou,
e/ou,
b)
manifestação
b)
manifestacao da
da unidade
unidade requisitante,
requisitante, informando
informando que
que oo ocorrido
ocorrido derivou
derivou de
de fatos
fatos imputáveis
imputaveis àa
Administração.
Administracao.
10.2
10.2 Ocorrendo
Ocorrendo recusa
recusa da
da adjudicatária
adjudicataria em
em retirar/receber
retirar/receber aa nota
nota de
de empenho,
empenho, dentro
dentro do
do prazo
prazo
estabelecido
justificativa aceita
estabelecido neste
neste Edital,
Edital, sem
sem justificativa
aceita pela
pela Administração,
Administracao, garantido
garantido oo direito
direito prévio
prévio de
de
citação
citacao ee da
da ampla
ampla defesa,
defesa, serão
serao aplicadas:
aplicadas:
a)
a) Multa
Multa no
no valor
valor de
de 20%
20% (vinte
(vinte por
por cento)
cento) do
do valor
valor do
do ajuste
ajuste se
se firmado
firmado fosse;
fosse;
b)
Pena
b)
Pena de
de suspensão
suspensao temporária
temporaria do
do direito
direito de
de licitar
licitar ee contratar
contratar pelo
pelo prazo
prazo de
de até
ate 55 (cinco)
(cinco) anos
anos
com
Administração Pública,
com aa Administracéo
PLiica, aa critério
critério da
da Prefeitura;
Prefeitura;
10.2.1
10.2.1 Incidirá
Incidira nas
nas mesmas
mesmas penas
penas previstas
previstas neste
neste subitem
subitem aa empresa
empresa que
que estiver
estiver impedida
impedida de
de firmar
firmar oo
ajuste
ajuste pela
pela não
nao apresentação
apresentacao dos
dos documentos
documentos necessários
necessarios para
para tanto.
tanto.
10.3
À licitante
10.3 A
licitante que
que ensejar
ensejar oo retardamento
retardamento da
da execução
execucao do
do certame,
certame, inclusive
inclusive em
em razão
razao de
de
comportamento
comportamento inadequado
inadequado de
de seus
seus representantes,
representantes, deixar
deixar de
de entregar
entregar ou
ou apresentar
apresentar documentação
documentagéo
falsa exigida
falsa
exigida neste
neste edital,
edital, não
nao mantiver
mantiver aa proposta/lance,
proposta/lance, comportar-se
comportar—se de
de modo
modo inidôneo,
inidoneo, fizer
fizer
declaração
declaracao falsa
falsa ou
ou cometer
cometer fraude
fraude fiscal,
fiscal, se
se microempresa
microempresa ou
ou pequena
pequena empresa
empresa não
nao regularizar
regularizar aa
documentação
documentacao fiscal
fiscal no
no prazo
prazo concedido
concedido para
para este
este fim,
fim, garantido
garantido oo direito
direito prévio
prévio de
de citação
citacao ee da
da ampla
ampla
defesa,
defesa, serão
serao aplicadas
aplicadas as
as penalidades
penalidades referidas
referidas nas
nas alíneas
alineas “a”
“a” ee “b”
“b” do
do subitem
subitem 20.2,
20.2, aa critério
critério da
da
Administração.
Administracao.
10.4
As penalidades
10.4
As
penalidades poderão
poderao ainda
ainda ser
ser aplicadas
aplicadas em
em outras
outras hipóteses,
hipoteses, nos
nos termos
termos da
da Lei,
Lei, garantido
garantido oo
direito
direito prévio
prévio de
de citação
citacao ee da
da ampla
ampla defesa,
defesa, sendo
sendo que
que com
com relação
relacao aa multas
multas serão
serao aplicadas
aplicadas como
como segue:
segue:
10.4.1
10.4.1 Multa
Multa de
de 20%
20% (vinte
(vinte por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do ajuste,
ajuste, por
por inexecução
inexecucao total
total do
do objeto.
objeto.
10.4.2
10.4.2 Multa
Multa de
de 20%
20% (vinte
(vinte por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor da
da parcela
parcela inexecutada,
inexecutada, por
por inexecução
inexecucao parcial
parcial do
do
ajuste.
ajuste.
10.4.3
10.4.3 Multa
Multa de
de 1,0%
10% (um
(um por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do material
material não
nao entregue
entregue por
por dia
dia de
de atraso,
atraso, inclusive
inclusive
nas
nas hipóteses
hipéteses de
de fixação
fixacao de
de prazo
prazo para
para substituição
substituicao ou
ou complementação,
complementacao, limitada
limitada aa demora
demora até
até oo máximo
maximo
de
de 19
19 (dezenove)
(dezenove) dias
dias do
do prazo
prazo fixado,
fixado, após
apos restará
restara configurada
configurada inexecução
inexecucao do
do ajuste,
ajuste, parcial
parcial ou
ou total
total aa
depender
depender se
se o0 atraso
atraso se
se deu
deu em
em parte
parte ou
ou no
no todo.
todo.

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
Praça
Praca Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 7
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

10.4.4
10.4.4 Multa
Multa de
de 5%
5% (cinco
(cinco por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do material
material entregue
entregue em
em desacordo
desacordo com
com as
as
especificacoes do
do edital
edital ee do
do ajuste,
ajuste, sem
sem prejuízo
prejuizo de
de sua
sua substituição,
substituicao, no
no prazo
prazo estabelecido.
estabelecido.
especificações
10.4.5 Multa
Multa de
de 2%
2% (dois
(dois por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do ajuste,
ajuste, por
por descumprimento
descumprimento de
de qualquer
qualquer das
das
10.4.5
obrigacoes decorrentes
decorrentes do
do ajuste,
ajuste, não
nao previstas
previstas nas
nas demais
demais disposições
disposicoes desta
desta cláusula.
clausula.
obrigações
10.4.6 Multa
Multa de
de 20%
20% (vinte
(vinte por
por cento)
cento) sobre
sobre oo valor
valor do
do contrato,
contrato, por
por rescisão
rescisao do
do ajuste
ajuste decorrente
decorrente de
de
10.4.6
culpa da
da Contratada.
Contratada.
culpa
10.5.As sanções
sancoes são
sao independentes
independentes ee aa aplicação
aplicacao de
de uma
uma não
nao exclui
exclui aa das
das outras,
outras, quando
quando cabíveis.
cabiveis.
10.5.As
10.6.- Aplicadas
as multas,
multas, oo Município
Municipio descontará
descontara do
do primeiro
primeiro pagamento
pagamento que
que fizer
fizer àa
10.6.Aplicadas as
Contratada, após
apos aa sua
sua imposição.
imposicao.
Contratada,
10.7. As
As multas
multas são
sao autônomas
autonomas ee aa aplicação
aplicacao de
de uma
uma não
nao exclui
exclui aa outra.
outra.
10.7.
10.8.- Os
Os valores
valores das
das multas
multas aplicadas
aplicadas previstas
previstas nos
nos subitens
subitens acima
acima poderão
poderao ser
ser descontados
descontados
10.8.dos pagamentos
pagamentos devidos
devidos pela
pela Administração.
Administracao.
dos
10.9. Da
Da aplicação
aplicacao das
das penas
penas definidas,
definidas, caberá
cabera recurso
recurso no
no prazo
prazo de
de 05
05 (cinco)
(cinco) dias
dias úteis,
Uteis,
10.9.
contados da
da intimação,
intimacao, oo qual
qual deverá
devera ser
ser apresentado
apresentado no
no mesmo
mesmo local.
local.
contados
10.10. O
0 recurso
recurso ou
ou oo pedido
pedido de
de reconsideração
reconsideracao relativos
relativos às
as penalidades
penalidades acima
acima dispostas
dispostas será
sera
10.10.
dirigido àa Autoridade
Autoridade Superior,
Superior, aa qual
qual decidirá
decidira oo recurso
recurso no
no prazo
prazo de
de 05
05 (cinco)
(cinco) dias
dias úteis
L'iteis ee oo
dirigido
pedido de
de reconsideração,
reconsideracao, no
no prazo
prazo de
de 10
10 (dez)
(dez) dias
dias úteis.
Liteis.
pedido

CLAUSULA DÉCIMA
DECIMA PRIMEIRA:
PRIMEIRA: Dos
Dos Recursos
Recursos Orçamentários
Orgamentérios
CLÁUSULA
11.1.As despesas
despesas decorrentes
decorrentes do
do presente
presente Contrato
Contrato correrão
correrao àa conta
conta da
da dotação
dotacao orçamentária
orgamentaria
11.1.As
n° 02.10.15.452.0016.2035.3.3.90.30-Despesa
0210.15.452.0016.2035.3.3.90.30-Despesa 210,
210,
recursos consignados
consignados na
na Lei
Lei
nº
recursos
Orcamentaria especifica
especifica do
do presente
presente exercício.
exercicio.
Orçamentária
CLAUSULA DÉCIMA
DECIMA SEGUNDA:
SEGUNDA: Da
Da Rescisão
Resciséo
CLÁUSULA
12.1 A
A inexecução
inexecucao total
total ou
ou parcial
parcial do
do contrato
contrato enseja
enseja aa sua
sua rescisão
rescisao com
com as
as consequências
consequéncias
12.1
contratuais ee as
as previstas
previstas em
em lei
lei ou
ou regulamento,
regulamento, conforme
conforme oo disposto
disposto nos
nos artigos
artigos 78
78 aa 80
80 da
da
contratuais
Lei nº
n° 8.666/93,
8.666/93, cujo
cujo direito
direito da
da CONTRATANTE
CONTRATANTE aa CONTRATADA
CONTRATADA declara
declara reconhecer,
reconhecer,
Lei
conforme dispõe
dispoe o0 inciso
inciso IX,
IX, do
do artigo
artigo 55
55 desta
desta mesma
mesma Lei.
Lei.
conforme
12.2.- Fica
Fica conferido
conferido àa CONTRATANTE,
CONTRATANTE, com
com relação
relacao ao
a0 presente
presente contrato
contrato todas
todas as
as
12.2.prerrogativas
V, do
prerrogativas previstas
previstas nos
nos incisos
incisos I,I, II,
II, III,
III, IV
IV ee V,
do artigo
artigo 58,
58, da
da Lei
Lei nº
n° 8.666/93.
8.666/93.
CLA USULA DÉCIMA
DECIMA TERCEIRA:
TERCEIRA: Das
Das Disposições
Disposigées Finais
Finais
CLÁUSULA
13.1.Fica fazendo
fazendo parte
parte integrante
integrante deste
deste contrato,
contrato, naquilo
naquilo em
em que
que não
nao lhe
lhe contrariar
contrariar
13.1.Fica
expressamente oo Processo
Processo Licitatório
Licitatério nº
n° 045/2021
045/2021 -- modalidade
modalidade Pregão
Pregéo Eletrônico,
Eletr6nico,
expressamente
devidamente homologada
homologada pela
pela Autoridade
Autoridade Competente,
Competente, e,
e, em
em especial,
especial, aa proposta
proposta de
de preço
preco
devidamente
da CONTRATADA,
CONTRATADA, ao
a0 qual
qual está
esta plenamente
plenamente vinculada.
vinculada.
da
CLA USULA DÉCIMA
DECIMA QUARTA:
QUARTA: Dos
Dos Casos
Casos Fortuitos
Fortuitos ou
ou de
de Força
Forga Maior
Maior
CLÁUSULA
14.1. Serão
Serao considerados
considerados casos
casos fortuitos
fortuitos ou
ou de
de força
forca maior,
maior, para
para efeito
efeito de
de cancelamento
cancelamento
14.1.
deste contrato
contrato ou
ou não
nao aplicação
aplicacao de
de sanções,
sancoes, os
os inadimplementos
inadimplementos decorrentes
decorrentes das
das situações
situacoes aa
deste
seguir, quando
quando vierem
vierem aa atrasar
atrasar aa entrega
entrega dos
dos produtos
produtos no
no local
local onde
onde estiver
estiver executando
executando oo
seguir,
objeto do
do contrato:
contrato:
objeto
a) greve
greve geral;
geral;
a)
b) calamidade
calamidade pública;
pi'iblica;
b)
c) interrupção
interrupcao dos
dos meios
meios de
de transporte;
transporte;
c)

—

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
SAO PAULO
ESTADO DE SÃO
Praça
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

d)
d) condições
condigoes meteorológicas
meteorolégicas excepcionalmente
excepcionalmente prejudiciais;
prejudiciais; ee
e) outros
outros casos
casos que
que se
se enquadrem
enquadrem no
no parágrafo
paragrafo único
Linico do
do artigo
artigo
e)

393 do
do Código
Cédigo Civil
Civil Brasileiro
Brasileiro (Lei
(Le'rn°10.406/2002).
393
nº 10.406/2002).
14.2. Os
Os casos
casos acima
acima enumerados
enumerados devem
devem ser
ser satisfatoriamente
satisfatoriamente justificados
pela contratada.
contratada.
14.2.
justificados pela
14.3.- Sempre
Sempre que
que ocorrerem
ocorrerem situações
situagoes que
que impliquem
impliquem caso
caso fortuito
fortuito ou
ou de
de força
forga maior,
maior, oo fato
fato deverá
devera
14.3.ser
ser comunicado
oomunioado aa Secretaria
Secretaria solicitante,
solicitante, até
até 24
24 horas
horas após
apés aa ocorrência.
ocorréncia. Caso
Caso não
nao seja
seja cumprido
cumprido esse
esse
prazo,
prazo, oo início
inicio da
da ocorrência
ocorréncia será
sera considerado
considerado como
como tendo
tendo sido
sido 24
24 horas
horas antes
antes da
da data
data da
da solicitação
solicitagao
de enquadramento
enquadramento da
da ocorrência
ocorréncia como
como caso
caso fortuito
fortuito ou
ou de
de força
forga maior.
maior.
de
CLA USULA DÉCIMA
DECIMA QUINTA:
QUINTA: DA
DA PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
CLÁUSULA
Em conformidade
conformidade com
com oo disposto
disposto no
no parágrafo
paragrafo único
Unioo do
do artigo
artigo 61
61 da
da Lei
Lei nº
n9 8.666/93,
8.666/93, oo
Em
presente contrato
contrato será
sera publicado
publicado em
em jornal
de grande
grande circulação
circulagao na
na forma
forma de
de extrato.
extrato.
presente
jornal de
CLA USULA DÉCIMA
DECIMA SEXTA:
SEXTA: Do
Do Foro
Foro
CLAUSULA
As partes
partes aqui
aqui contratadas
contratadas elegem
elegem único
Linico ee exclusivamente
exclusivamente oo foro
foro da
da cidade
cidade de
de Laranjal
Laranjal
As
Paulista, para
para dirimir
dirimir eventuais
eventuais dúvidas
dt'ividas que
que possam
possam surgir
surgir na
na execução
execugao deste
deste contrato.
contrato.
Paulista,
por estarem
estarem as
as partes
partes justas
contratadas assinam
assinam oo presente
presente instrumento
instrumento particular
particular de
de
EE por
justas ee contratadas
contrato em
em 04
04 (quatro)
(quatro) vias
vias de
de igual
igual teor
teor ee forma
forma na
na presença
presenga das
das testemunhas
testemunhas abaixo.
abaixo.
contrato

XX
XX de
de XXXXXXXX
XXXXXXXX de
de 2021.
2021.

Contratante
Contratada
Testemunhas:
Testemunhas:
1ª
1a
RG:
R6:
CPF:
CPF:
Gestor do Contrato

2ª:
2...
RG:
R6:
CPF:
CPF:
Fiscalizador do Contrato

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
Praça
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 7
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitacao@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

PREGÃO
PREGAO ELETRÔNICO
ELETRONICO REGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS
PREQOS Nº
N° 005/2021
005/2021
ANEXO VI
ANEXO
VI -- ANEXO
ANEXO LC-01
LC-01 -- TERMO
TERMO DE
DE CIÊNCIA
CIENCIA EE DE
DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAQAO
(Contratos)
(Contratos)
CONTRATANTE:
CONTRATANTE: ______________________________________________________________________________
CONTRATADO:
CONTRATADO: _______________________________________________________________________________
CONTRATO
CONTRATO Nº
N° (DE
(DE ORIGEM):___________________________________________________________________
ORIGEM):
OBJETO:
OBJETO: ____________________________________________________________________________________
ADVOGADO
ADVOGADO (S)/
(S)/ Nº
N° OAB/e-mail:__________________________________________________________________
OAB/e-mail:
Pelo presente TERMO, nós,
nds, abaixo identificados:
identiﬁcados:
1.
1. Estamos
Estamos CIENTES
CIENTES de
de que:
que:
a)
oo ajuste
a)
ajuste acima
acima referido,
referido, seus
seus aditamentos,
aditamentos, bem
bem como
como oo acompanhamento
acompanhamento de
de sua
sua execução
execugao
contratual,
julgamento pelo
contratual, estarão
estarao sujeitos
sujeitos aa análise
analise ee julgamento
pelo Tribunal
Tribunal de
de Contas
Contas do
do Estado
Estado de
de São
830 Paulo,
Paulo,
cujo
cujo trâmite
tramite processual
processual ocorrerá
ocorrera pelo
pelo sistema
sistema eletrônico;
eletrénico;
b)
poderemos
b)
poderemos ter
ter acesso
acesso ao
ao processo,
processo, tendo
tendo vista
vista e9 extraindo
extraindo cópias
cdpias das
das manifestações
manifestagdes de
de
interesse, Despachos e Decisões,
Decisoes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,
Eletrénico,
em consonância
TCESP;
consonancia com o estabelecido
estabeleoido na Resolução
Resolugao nº
no 01/2011
01/2011 do
c)
além
c)
além de
de disponíveis
disponiveis no
no processo
processo eletrônico,
eletrénico, todos
todos os
os Despachos
Despachos ee Decisões
Decisoes que
que vierem
vierem aa ser
ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão
serao publicados no Diário
Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder
Poder Legislativo,
Legislativo, parte
parte do
do Tribunal
Tribunal de
de Contas
Contas do
do Estado
Estado de
de São
8510 Paulo,
Paulo, em
em conformidade
conformidade com
com oo artigo
artigo
90 da Lei Complementar nº
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,
n° 709, de 14 de janeiro
entao, a contagem
dos
dos prazos
prazos processuais,
processuais, conforme
conforme regras
regras do
do Código
Cddigo de
de Processo
Processo Civil;
Civil;
d)
d) as
as informações
informagoes pessoais
pessoais dos
dos responsáveis
responsaveis pela
pela contratante
contratante estão
estao cadastradas
cadastradas no
no módulo
mddulo eletrônico
eletrdnico
do
do “Cadastro
“Cadastro Corporativo
Corporativo TCESP
TCESP –— CadTCESP”,
CadTCESP”, nos
nos termos
termos previstos
previstos no
no Artigo
Artigo 2º
2° das
das Instruções
lnstruooes
nº01/2020,
n°01/2020, conforme
conforme “Declaração(ões)
“Declaragao(oes) de
de Atualização
Atualizagao Cadastral”
Cadastral” anexa
anexa (s);
(s);
e)
e) éé de
de exclusiva
exclusiva responsabilidade
responsabilidade do
do contratado
contratado manter
manter seus
seus dados
dados sempre
sempre atualizados.
atualizados.
2.
Damo-nos
2.
Damo-nos por
por NOTIFICADOS
NOTIFICADOS para:
para:
a)
O
julgamento final
a)
O acompanhamento
acompanhamento dos
dos atos
atos do
do processo
processo até
até seu
seu julgamento
ﬁnal ee consequente
consequente publicação;
publicagao;
b)
Se
b)
Se for
for oo caso
caso ee de
de nosso
nosso interesse,
interesse, nos
nos prazos
prazos ee nas
nas formas
formas legais
legais ee regimentais,
regimentais, exercer
exercer oo
direito
direito de
de defesa,
defesa, interpor
interpor recursos
recursos ee oo que
que mais
mais couber.
couber.

LOCAL/DATA:
LOCAL/DATA:
_______________________________________________________________________

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE LARANJAL
LARANJAL PAULISTA
PAULISTA
ESTADO DE
DE SÃO
SAO PAULO
PAULO
ESTADO
Praça
Praga Armando
Armando de
de Salles
Salles Oliveira
Oliveira nº
n" 200
200 -- CEP
CEP 18.500-000
18500-000
Fone (15)
(15) 3283-8300
3283-8300 ,
(15) 3283-8331
3283-8331
Fone
– (15)
licitaca0@1aranialpaulista.sp.gov.br
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

AUTORIDADE
MAXIMA DO
D0 ÓRGÃO/ENTIDADE:
ORGAO/ENTIDADE:
AUTORIDADE MÁXIMA
Nome: ___________________________________________________________________________________
Cargo:
Cargo:___________________________________________________________________________________
CPF: ____________________________________________________________________________________
CPF:
RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGACAO DO
D0 CERTAME OU
0U RATIFICAÇÃO
RATIFICACAO
RESPONSÁVEIS
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
DISPENSAIINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
LICITACAO:
Nome: __________________________________________________________________________________
Cargo:
Cargo:___________________________________________________________________________________
CPF:
CPF: ____________________________________________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________________________________________
Assinatura:

RESPONSÁVEIS
RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O
0 AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: __________________________________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________________________________
Cargo:
CPF:
CPF: ___________________________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________________

Pela contratada:
Nome: __________________________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________________________
Cargo:
CPF: ____________________________________________________________________________________
CPF:
Assinatura:
Assinatura: _______________________________________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: __________________________________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________________________________
Cargo:
CPF:
CPF: ___________________________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________________
Assinatura:
(*)
já constituído,
(*) Facultativo.
Facultativo. Indicar
Indicar quando
quando ja
constituido, informando,
informando, inclusive,
inclusive, o0 endereço
enderego eletrônico.
eletronico.

