LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA
MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
COOPERATIVA.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3455/20
OBJETO DA LICITAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS CORRELATOS GRUPO 39 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE MATERIAL.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA:
839800801002020oc00050(COTA PRINCIPAL)
839800801002020oc00051(COTA RESERVADA)
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 19/03/2020
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/04/2020, às 09hrs (Horário Oficial de
Brasília - DF)
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Prefeitura Municipal de Jandira
Endereço: Rua Manoel Alves Garcia, 100 – 1º andar – Jardim São Luiz - CEP. 06618-010 - Jandira - SP
Telefones: (11) 4619-8250
E-mail: licitacoes@jandira.sp.gov.br
Durante o período de publicação, este edital pode sofrer alterações e/ou receber pedidos de
esclarecimentos. Para receber as notificações, cadastre-se no site da Prefeitura, no link da licitação em
epígrafe. Clicando no botão "Cadastrar e Fazer Download".
PREÂMBULO
A Prefeitura do Município de Jandira torna público que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO, a
ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de
tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, com critério de
julgamento por ITEM, visando a IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS CORRELATOS GRUPO 39 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE MATERIAL, conforme TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I). O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal
nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações posteriores,
bem como as demais normas legais em vigor, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com
a redação alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, 155/2016 e Decreto Municipal
nº 4.185, de 07 de janeiro de 2020.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e ser
encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar do certame e o
credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo –
CAUFESP.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e será conduzida pelo Pregoeiro
com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema
pela autoridade competente.
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS
CORRELATOS - GRUPO 39 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE MATERIAL,
conforme ANEXO I que integra este Edital, observadas as especificações e quantidades ali estabelecidas.
1.2. Cotas para ME/EPP/COOPERATIVAS. Em cumprimento ao artigo 48, inciso III, da Lei Complementar
Federal nº 123/2006, a adjudicação dos itens 1 ao 12 será dividida em cota principal e cota reservada à
participação de microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco) do
objeto, conforme o detalhamento constante do Termo de Referência (Anexo I).
1.2.1. As cotas principal e reservada serão licitadas pela Unidade Compradora de forma simultânea e
independente.
1.2.2. Se a disputa relativa à cota reservada resultar deserta, a Unidade Compradora submeterá o mesmo
item de contratação à participação ampla, em outra sessão pública, antes de recorrer à contratação direta
prevista no artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993.
1.2.3. Se a mesma licitante vencer a cota principal e a cota reservada, o pregoeiro negociará com a licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar, antes de concluída a fase de aceitabilidade dos preços da
segunda negociação, para que a contratação de ambas as cotas ocorra pelo menor valor.
1.3. O objeto deverá obedecer às especificações contidas no Termo de Referência, sendo que os itens que
não atendam as especificações serão desclassificados.
1.4. Valor estimado da contratação é de R$ 439.200,00(quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos
reais).
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Municipal que
estiverem registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam
detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus
representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro nos
seguintes termos:
a) Para os itens 01 a 06 (Cota Principal) - Interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitação que atendam as exigências de habilitação.
b) Para os itens 07 ao 12 (Cota Reservada) somente às empresas enquadradas como Microempresa –
ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, por força do inciso III, do art. 48, da Lei Complementar n° 123/2006,

com as alterações da Lei Complementar nº 147/14, sem prejuízo de sua participação no item principal.
2.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no
sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão
pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema
BEC/SP.
2.1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para o
registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso,
estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
2.2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o
ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos
próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que
conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitação, Convite e Pregão
Eletrônico.
2.3. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:
a) Em consórcios ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que
seja sua forma de constituição.
b) Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal,
enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida a reabilitação, em data
anterior à abertura da licitação;
c) Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com
a Prefeitura da Municipal de Jandira nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e em
observância a Súmula 51 do TCE-SP.
d) Impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jandira, nos termos do artigo 7º da Lei
Federal nº 10.520/2002.
e) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993.
f) Tiver registrado no seu contrato social incompatível com o objeto deste Pregão Eletrônico;
g) Empresas em recuperação judicial ou em processo de falência, exceto se atendido o que prevê a Súmula
50, TCE-SP;
h) Empresas estrangeiras que não operem no Brasil.
2.4. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema,
ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

2.5. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão eletrônico.
2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes
ao certame.
2.7. Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte terão
tratamento diferenciado e favorecido.
2.8. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº
123/2006,com a redação alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, poderá caracterizar o crime de que
trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
3. DAS PROPOSTAS
3.1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção PREGÃO – ENTREGAR PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra
do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da
sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente
os requisitos de habilitação constantes do Edital.
3.2. Os preços unitários e total serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional,
em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos
relacionados ao fornecimento do objeto da presente licitação,tais como tributos, remunerações, despesas
financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com
transporte.
3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus
anexos.
3.3. Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente
eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo
divergência entre a descrição do objeto existente neste Edital e a utilizada pelo sistema BEC, deve
prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.
3.4. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis
em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação
coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.
3.5. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
3.6. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

3.7. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação,
ficando automaticamente prorrogado por igual(is) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer
outros motivos justificados, até a data da assinatura do contrato/termo de ata.
3.8. A proposta eletrônica de preço deverá estar acompanhada de “Planilha Proposta Comercial”, elaborada
nos moldes do Anexo V do edital e preenchida em todos os seus itens, com os preços ofertados pela
licitante, sendo que os preços unitários e os preços totais deverão ser expressos com duas casas decimais.
3.9. Havendo divergência entre os valores consignados no anexo de que trata o subitem 3.2 e os valores
registrados no formulário eletrônico da proposta, prevalecerão estes últimos.
3.10. Não serão aceitas condições que contemplem faturamentos mínimos, sendo tais propostas
desclassificadas.
3.11. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta será(ão) anexado(s) arquivo(s) contendo
Proposta de Preços, elaborada de acordo com o modelo que constitui o ANEXO II, que integra este Edital.
É obrigatória a apresentação do anexo II pelo fornecedor.
3.12. Só serão aceitos arquivos contendo o(s) anexo(s) indicado(s) no subitem acima, elaborado(s) no(s)
formato(s) indicado(s) no formulário eletrônico de encaminhamento da proposta.
4. DA HABILITAÇÃO
4.1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 5.9, deste Edital, mediante o
exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresária.
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresárias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade
não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;

4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e para com a Seguridade Social, através de Certidão
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, referente a Tributos
Federais (inclusive as contribuições sociais) e Dívida Ativada União - expedida pelo Ministério da
Fazenda - Procuradoria Geral da Fazenda - Receita Federal do Brasil (PORTARIA CONJUNTA RFB /
PGFN Nº 1751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014).
d) Certidão de Regularidade de Débito com a Fazenda Estadual (débitos inscritos), da sede ou do domicílio
da licitante;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), por meio de
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
g) Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os
débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão atualizada das ações relativas a falência e à recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, se for o caso,
com prazo de validade em vigor na data de entrega dos envelopes, ou emitida em até 90 (noventa) dias
anteriores à data da entrega dos envelopes, caso não possua prazo de validade indicado.
a.1) Caso a certidão apresentada seja Positiva com efeito de Negativa, deverá à interessada apresentar seu
plano de recuperação, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação
econômico-financeiras estabelecidas neste edital.
b) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá
ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo
distribuidor competente.
c) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

4.1.4. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES
4.1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante
do Anexo VII.1, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.3 deste Edital;
4.1.4.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante
do Anexo VII.2, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus
negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013.
4.1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por
representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo VII.3, declarando seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como
sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.
4.1.4.3.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial
competente;
4.1.4.3.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro de
Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de Registro de
Pessoas Jurídicas;
4.1.4.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento
equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar Federal n° 123/2006.
4.1.4.4. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal
nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante do Anexo VII.4, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que
aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n°
123/2006.
4.1.4.6. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante
do Anexo VIII, declarando Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
4.1.4.7. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante
do Anexo IX, declarando a Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
4.1.4.8. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante
do Anexo X, declarando as condições para Emprego de Menores.

4.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1.5.1 Para análise dos Atestados de Capacidade Técnica, serão considerados relevantes: item 03 da cota
principal e 09 da cota reservada, para os quais as licitantes classificadas deverão apresentar comprovação
de fornecimento de 50% do produto (devendo ser produtos iguais ou similares) para cada produto que
ofertar melhor preço.
4.1.5.2 O(s) atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, exigido(s) no item
anterior, deve(m) estar em papel timbrado, com a devida identificação e assinatura do responsável.
4.1.5.3 O(s) atestado(s) de capacidade operacional poderá(ão) ser objeto(s) de diligência, a critério desta
Prefeitura, para verificação de autenticidade de seu(s) conteúdo(s);
4.1.5.4 Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual diligência,
inclusive validação do contrato de fornecimento entre o emissor do atestado e a LICITANTE, além da
desclassificação no processo licitatório, fica sujeita a LICITANTE às penalidades.
4.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1.6.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões e procurações apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data
de apresentação das propostas.
4.1.6.2 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com CNPJ da
matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, exceto aqueles
que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome
da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
4.1.6.3 O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor das
declarações solicitadas no item 4.1.4 deste Edital e das comprovações de qualificação econômicofinanceira e de qualificação técnica, aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e
administrativas pertinentes.
4.2. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja
regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.
4.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
4.4. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da
respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.
4.5. A licitante será inabilitada se deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los
com irregularidades, em desacordo com o estabelecimento neste Pregão, não se admitindo
complementação posterior.

4.6. Serão aceitas certidões positivas, com efeito, de negativa e certidões positivas, que noticiem que os
débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
4.8. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, ou caso o resultado
não seja divulgado na sessão, a contar da publicação do resultado do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
4.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-se a convocação dos
licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Art.
4º, inciso XXIII da Lei nº. 10.520/02.
5. SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO
5.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico,
com a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória,
em ordem crescente de preços.
5.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos e à legislação vigente.
5.2.1. Serão desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do item 2.3 deste Edital.
d) Que por ação da licitante ofertante, contenha elementos que permitam a sua identificação.
d.1) A inclusão de qualquer símbolo, marca ou outros elementos indicativos nas propostas ofertadas ou em
seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a identificação do licitante que a apresentou,
implicará na desclassificação da proposta de preços, impedindo a continuidade da participação no
procedimento licitatório. Visando evitar outra possibilidade de identificação do proponente nos arquivos
enviados, seguir as instruções abaixo:
Clicar no meu Arquivo;
Clicar em Propriedades;

Na aba Resumo, apagar as informações constantes nos campos Título, Autor e Empresa, as quais podem
identificar o licitante e/ou a empresa.
5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto no artigo 43, §3º,
da Lei Federal nº 8.666/1993.
5.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância
dos critérios legais estabelecidos para tanto.
5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e
das desclassificadas.
5.4. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas
classificadas.
5.4.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em valores
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor apresentado pela própria
licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução mínima fixada no item 5.4.2, aplicável, inclusive,
em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou
mais lances do mesmo valor.
5.4.2. O valor de redução mínima entre os lances será de R$ 0,50 (cinquenta centavos) e incidirá sobre o
valor total do item.
5.4.2.1. Para efeito de valoração, serão considerados 2 (duas) casas decimais após a vírgula.
5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.
5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à
continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 (três) minutos do período
de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.
5.4.3.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 5.4.3.1, a duração da
prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro
no sistema do último lance que ensejar prorrogação.
5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:
5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores;
5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados no item 5.4.3.

5.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a classificação
final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada licitante.
5.6. Com base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei
Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
5.6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, detentora da proposta de menor valor, dentre
aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor
classificada, será convocada pelo Pregoeiro para que apresente preço inferior ao da melhor classificada no
prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas
empatadas, a convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio.
5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão
convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no
artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições
indicadas no item 5.6.1.
5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 5.5, seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no
artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde
logo, à negociação do preço.
5.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de mensagens
abertas no sistema, com vistas à redução do preço.
5.8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Unidade Compradora que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento.
5.8.1.1 A aceitabilidade dos preços está condicionada aos valores unitários e totais estimados no ANEXO I,
não podendo ser aceitos valores acima do estimado ali contidos, conforme Decreto nº. 2.798/2007.
5.8.2. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora da melhor oferta o envio, no
campo próprio do sistema, da planilha de proposta detalhada, elaborada de acordo com o modelo do Anexo
II deste Edital, contendo os preços unitários e o novo valor total para a contratação a partir do valor total
final obtido no certame.
5.8.2.1. Quando solicitado pelo Pregoeiro, a licitante detentora da melhor oferta, deverá efetuar o envio do
arquivo contendo a proposta detalhada em até 30 (trinta) minutos após a solicitação, sob risco de
desclassificação.

5.8.2.2. A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e modelo do produto
ofertado, observadas as especificações do Termo de Referência constante do Anexo I e Anexo II.
5.8.2.3.O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os esclarecimentos que julgar
necessários.
5.8.2.4. A critério do Pregoeiro, a sessão pública poderá ser suspensa por até 02 (dois) dias úteis para a
apresentação da planilha de proposta em conformidade com o modelo do Anexo II.
5.8.2.5. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação estabelecida no item 5.8.2,
sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro
5.8.2.6 – Caso a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá
ocorrer pelo menor preço.
5.9 - CERTIFICADO - Apresentar cópia autenticada ou original do CERTFICADO de aprovação do
Ministério do TRABALHO do item 49 - Luva NITRÍLICA, em até até 5 dias úteis após o julgamento das
propostas, na Secretaria da Administração – Paço Municipal, Rua Manoel Alves Garcia, 100 – Jd. São
Luiz, de expediente de segunda à sexta-feira das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.
5.10 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação,
observando as seguintes diretrizes:
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e extraídos dos
documentos indicados no item 4 deste Edital;
a.1) Quando solicitado pelo Pregoeiro, os itens da alínea anterior e documentos contidos no item 4 deste
Edital, deverão ser enviados em até 60 (sessenta) minutos após a solicitação, sob risco de inabilitação.
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos estabelecidos no
item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas
mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será
certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos
obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;
c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento dos requisitos e
condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a apresentação de documentos,
preferencialmente no campo próprio do Sistema BEC/SP ou por correio eletrônico a ser fornecido pelo
Pregoeiro.
c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 5.9, serão apresentados,
obrigatoriamente, por meio do sistema BEC/SP, por correio eletrônico, as declarações a que se refere o
subitem 4.1.4, deste Edital.

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de
informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de
cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade
de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou
saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será
inabilitada, mediante decisão motivada;
e) A proposta comercial requerida no item 3 e os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos
documentos de habilitação constantes no item 4, bem como os enviados na forma constante da alínea “c”,
deverão ser apresentados ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Jandira, Rua
Manoel Alves Garcia, 100 – 1º andar – Jardim São Luiz - CEP. 06618-010 - Jandira - SP, em até 05 (cinco)
dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a
aplicação das penalidades cabíveis;
f) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame;
g) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão consultar
as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para
tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por meio eletrônico.
5.11. A licitante habilitada nas condições do subitem 4.7, deverá comprovar sua regularidade fiscal e
trabalhista, sob pena de decadência do direito à assinatura da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
5.12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada no subitem 4.7 a sessão pública será suspensa pelo
Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem supracitado, para que a licitante vencedora possa
comprovar a regularidade fiscal e trabalhista de que tratam os subitens 5.10.
5.13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação ou
não da regularidade fiscal e trabalhista de que tratam os subitens 4.7.
5.14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou não sendo
saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro, respeitada a
ordem de classificação de que trata o item 5.5, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
5.15. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, diligenciar para esclarecer dúvidas em relação à
documentação apresentada pela licitante.
6. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
6.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e trabalhista nos moldes dos
itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem lançada no sistema que

poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando exclusivamente o
campo próprio disponibilizado no sistema.
6.2. Havendo interposição de recurso o Pregoeiro informará aos recorrentes que poderão apresentar
memoriais contendo as razões recursais no prazo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão
pública, sob pena de preclusão. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s)
interposto(s) no prazo comum de 03 (três) dias úteis contados a partir do término do prazo para
apresentação, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo-lhes assegurada vista aos autos do
processo no endereço indicado no Preâmbulo deste Edital.
6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio
www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas,
se houver, será efetuada mediante protocolo dentro dos prazos estabelecidos no item 6.2.
6.4. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 6.1 importará na decadência do direito de
recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao vencedor na própria sessão pública e, em
seguida, propor à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
6.6.2. O julgamento será reduzido a termo, com a transcrição do relatório, indicando as licitantes
desclassificadas; as classificadas e a licitante vencedora, bem como os fundamentos e motivos da escolha,
de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.
6.6.3. O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, porém os
fundamentos e os motivos estarão disponíveis nos autos do processo para vistas aos interessados.
6.6.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório e determinará
a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preço.
6.6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
6.7. A adjudicação será feita por item, conforme o detalhamento constante do Termo de Referência, anexo I,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
7. DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
7.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública,
respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema.
7.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste
caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser
suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua
continuidade;
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do
período estabelecido no Edital.
7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da
sessão pública ou do certame.
8. ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de cinco (05) dias úteis,
contados da data da publicação da homologação – adjudicação do certame, obrigatoriamente na Rua
Manoel Alves Garcia, 100 - Jardim São Luiz, Departamento de Compras e Licitações.
8.1.2. O prazo cedido para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
8.2. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, procurador, diretor ou sócio
da empresa, devidamente acompanhado, respectivamente, de procuração ou Contrato social e cédula de
identidade.
8.3. Na hipótese de não atendimento à convocação, para assinatura da Ata de Registro de Preços ou
havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder ao
chamamento das demais licitantes, observada a ordem de classificação das propostas.
8.4. No ato da assinatura do Termo de Ata, a empresa se obriga a assinar o Termo de Ciência e Notificação,
de que o presente estará sujeito a remessa ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, caso seja
selecionado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
9. VALIDADE DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O(s) Termo(s) de Ata(s) a ser(em) firmado(s) entre a Prefeitura e o(s) licitante(s) vencedor(es) do
certame terá(ão) validade de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada
conforme art. 6 do Decreto Municipal nº. 2.798/2007.
9.2. A PREFEITURA não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo cancelá-lo,
ou promover licitação específica, quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que
caiba recurso por parte da EMPRESAdetentora.
10. FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Para a utilização da Ata de Registro de Preços, a unidade deverá requisitar do(s) detentor (es) da Ata,
obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração do termo contratual,
convocando-o para a sua aceitação.
10.2. Cada Termo Contratual/Autorização de Fornecimento deverá ter, no mínimo:

a) número da Ata;
b) quantidades;
c) descrição dos produtos/materiais;
d) dotação orçamentária onerada;
e) valor;
f) condições de pagamento;
g) penalidades.
11. Das penalidades:
11.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a detentora da ata ficará
sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
a) multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso ou
paralisação injustificados, até o limite de 10% (dez por cento), após o que poderá ser considerado infração
contratual, e levar a rescisão contratual;
b) pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao
contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de vinte
por cento (20%) sobre o valor dos produtos não entregues;
12 - O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela a
garantia oferecida, e os pagamentos futuros pela diferença, se houver.
12.1 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o
pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
ato punível venha a acarretar a Administração.
13 - Dos preços:
13.1 - os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega do produto constante no termo contratual.
13.2 – A existência de preços registrados para os bens constantes da Ata de Registro de Preços não obriga
a Administração a adquiri-los pelo Sistema, podendo, contudo a preferência de fornecimento pelo
beneficiário do registro, caso os valores e condições obtidas na licitação sejam equivalentes aos da Ata de
Registro de Preços.
13.3 – Os preços registrados na Ata poderão ser revistos a qualquer tempo quando for observada uma
eventual redução ou acréscimo em relação aos praticados no mercado, em caso que ocorra modificação

significativa que venha alterar o custo de fornecimento dos bens, respondendo a Administração pelas
negociações necessárias junto aos beneficiários do registro.
14. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO
14.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração da Prefeitura de Jandira pelo prazo de até
5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica,
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.2 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato/ata de registro de preços ou retirar o
instrumento equivalente no prazo em que foi convocado - multa compensatória de vinte por cento (20%)
sobre o valor total da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do
artigo 64 da Lei Federal nº. 8.666/93.
14.3 - Pelo atraso na execução do contrato – multa moratória de cinco décimos por cento (0,5%) por dia de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento), após poderá ser considerada infração contratual, e levar a
rescisão contratual.
14.4 - Pela infração a qualquer das cláusulas contratuais – multa contratual de vinte por cento (20%) sobre
o valor total contratado
15. REVISÃO, REVOGAÇÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOSREGISTRADOS
15.1. Este Registro de Preços poderá ser REVOGADO quando o Órgão Gerenciador não obtiver êxito nas
negociações de revisão e adotará as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
15.1.1 Este Registro de Preços poderá a qualquer momento ser REVOGADO pela autoridade
competente, por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar a revogação.
15.2.1 Cumpre ainda, à secretaria interessada, o dever de anular esta licitação, em qualquer tempo ou fase,
caso venha a ser constatada qualquer ilegalidade no seu procedimento ou no seu julgamento.
16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
16.1 - As empresas contratadas deverão apresentar dois e-mails institucionais válidos;
16.2 - As autorizações de fornecimento “com número de empenho” serão enviadas por e-mail, devendo as
empresas emitir confirmação de recebimento. Os documentos (A.F) poderão ser retirados na Secretaria da
Administração no prazo de até 3 dias úteis do recebimento do e-mail, entretanto o prazo de entrega inicia-se
no dia seguinte ao envio do e-mail.
16.3 - A entrega ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis a contados do dia seguinte ao envio do e-mail, no
ALMOXARIFADO CENTRAL, sito a Rua Heneyde Storne Ribeiro, nº. 74 – Jardim Alvorada – Jandira – S/P,
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
16.4 - A contagem do prazo de entrega terminará com o recebimento do material no local indicado no
subitem 16.3.

16.5. Prazo de Vigência: A Ata do presente Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses de acordo
com a Lei Federal nº. 8.666/93.
16.6. Quantidade: As quantidades estimadas, constantes no Anexo I, servem apenas como informação aos
interessados, já que, nos termos do Decreto Municipal nº 2.798/07, e pelo próprio sistema de registro de
preços, a Administração não se obrigará a adquirir quantidades mínimas.
16.7. Utilização da Ata do Registro de Preços: A Ata de Registro de Preços decorrente do presente
certame poderá ser utilizada por todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jandira, desde que
autorizada a sua utilização, mediante requisições de compra de material e justificativa da necessidade da
aquisição, desde que autorizada a sua utilização.
16.8. Substituição de Produtos: Constatada a entrega do produto em desacordo com o pedido, a
contratada procederá a sua substituição em até 24hs da notificação da recusa.
17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1 - Estando em conformidade com o proposto, o objeto da licitação será recebido parceladamente, no
prazo estipulado no subitem anterior e o acompanhamento e fiscalização pela Secretaria da Administração.
17.2 - Os produtos adquiridos deverão ser devidamente transportados. Deverá acompanhá-los duas vias de
fatura comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente necessário à
conferência do produto.
17.3 - Constatadas irregularidades no objeto licitado, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias contados da notificação por escrito mantido o preço
inicialmente contratado.
18. DA FORMA DE PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura e
entrega dos produtos no Almoxarifado, à vista do respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo,
na forma prevista nos subitens do item XI, e deverá constar OBRIGATORIAMENTE no corpo da N.F., o

número do contrato ou A.F., o número da licitação e/ou processo.
18.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
18.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco.
18.4. Nos pagamentos em atraso serão acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança, previstos
nas Leis Federais números 9.494/97 e 11.960/99, pro rata tempore.
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas decorrentes das futuras contratações, objeto desta Licitação, correrão à conta dos
recursos consignados no Orçamento vigente, na seguinte dotação:

SECRETARIA
Secretaria de Governo/Gabinete

ORGÃO
DA
DESPESA
02.10.00
03.10.00

ELEMEMTO
ECONOMICO

FUNCIONAL E
FONTE
PROGRAMTICA

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

04 122 7001
06 .122.8005

1
1

Administração

01.11.00
05.10.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

03.092.7003
04.122.7001

1
1

Finanças e Planejamento

06.10.00

3.3.90.30.00

04 122 7001

1

Manutenção das Atividades da Ass. Social
Manutenção das Atividades da Ass. Social

07.10.00

3.3.90.30.00

08 244 4007

1

07.10.00
08.11.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

08 244 4007
10 301 1001

2
1

Gestão de Saúde
Assistência Hospitalar
Educação Básica com qualidade(creche)
Educação Básica com qualidade(fund.)
Educação Básica com qualidade (pre
escola)

08.10.00
08.12.00
09.10.00
09.10.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

10 122.1009
10 302 1003
12 365.2001
12.361.2001

1
1
1
1

09.10.00

3.3.90.30.00

12.365.2001

1

Secretaria de Obras
Habitação de Interesse Social

10.10.00

3.3.90.30.00

15.452 5010

1

Comunicação e Publicidade

11.10.00
02.12.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

15.541.5011
04.122.7004

1
1

Manut. da Secr. Industria e Comércio

12.11.00

3.3.90.30.00

23.122 7016

1

Receita
Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

12.10.00

3.3.90.30.00

04.129 7008

1

Manutenção do Sist. Cultural do Município

01.12.00
13.10.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

27.812 3008
13.392 3006

1
1

Gestão de Planejamento de Governo

11.11.00

3.3.90.30.00

16.482.5011

1

Transporte
Recursos Naturais e Meio Ambiente

10.11.00

3.3.90.3000

15.452.5033

1

Secretaria da Mulher

04.10.00
01.13.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

18.541.6006
08.244.4006

1
1

Controladoria

01.14.00

3.3.90.30.00

04.124.7001

1

Compras e Licitações
Procon

02.11.00

3.3.90.30.00

04.122.7001

1

Guarda Municipal

02.13.00
03.11.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

08.244.7001
06.181.8005

1
1

Defesa Civil

03.12.00

3.3.90.30.00

06.182.8005

1

Segurança Publica
Negocios Juridicos

Atenção Básica a Saúde

20. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
20.1. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados por meio eletrônico, em campo
próprio do sistema, encontrado na opção “EDITAL”. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não
suspendem os prazos previstos no certame.
20.2. As impugnações serão decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de esclarecimentos
respondidos pelo Pregoeiro até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.
20.2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização da
sessão pública, se for o caso.
20.2.2. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão entranhados
aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
20.3. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste
Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público,
a finalidade e a segurança da contratação.
21.2. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro e as questões relativas ao sistema, pela
Coordenadoria de Compras Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda e Planejamento.
21.3. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado
o disposto no artigo 14, inciso IX, do Regulamento anexo à Resolução CC-27/2006, a serem assinadas pelo
Pregoeiro e pela equipe de apoio.
21.4. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes:
21.4.1. Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta;
21.4.2. Para os demais participantes, até a etapa de habilitação;
21.5. Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessão pública,
franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para a Unidade Compradora, para o Pregoeiro ou para
os demais participantes em qualquer momento, desde a publicação do aviso até a conclusão da etapa de
negociação, especialmente no preenchimento do formulário eletrônico para a entrega das propostas.
21.6. A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação do licitante na etapa
"Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo pregoeiro na etapa "Análise da
Aceitabilidade de Preço".

21.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
21.7.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são aquelas cujo
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública deste Pregão.
21.7.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
21.8. A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e as licitantes
obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de documentos ou de
sindicâncias e verificações “in loco”, visando aferir a capacidade técnica e administrativa destas, podendo,
ainda, promover diligências nos termos previstos no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei n.º 8.666/1993.
21.9. O Pregoeiro poderá solicitar assessoria técnica de quaisquer outros departamentos da Prefeitura ou
de terceiros, em qualquer fase deste procedimento licitatório, bem como lhe fica assegurado o direito de, se
assim julgar necessário ou conveniente, visitar as dependências das licitantes, para nelas verificar as
condições de trabalho e de atendimento às exigências deste Edital.
21.10. O Pregoeiro poderá no decorrer do procedimento licitatório, inclusive na fase de análise de
documentação de habilitação e propostas, solicitar análise e manifestação de uma assessoria jurídica e/ou
contábil para embasar as suas decisões.
21.11. A detentora se obriga a manter, durante toda a execução da ata de registro de preços,
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e
qualificação, exigidas nesta licitação.
21.12. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, serão
divulgados no Diário Oficial do Estado e www.jandira.sp.gov.br, opção para “para empresas”.
21.13. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil, prorrogam-se
para o dia útil subsequente.
21.14. É prerrogativa desta Administração, de realizar a devolução de produtos que embora estejam
enquadrados nos requisitos descritivos, apresentem má qualidade ou não cumpra alguma norma
estabelecida por órgão regulador ou normatizador.
21.15. Também é prerrogativa desta Administração, caso haja necessidade, enviar qualquer produto para
análise em laboratório, o que ocorrerá às expensas do fornecedor CASO ENTREGUE PRODUTO DE MÁ
QUALIDADE.
21.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca da cidade de Jandira.

21.17. Integram o presente Edital:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA - COTA PRINCIPAL E COTA RESERVADA;
ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS - COTA PRINCIPAL E COTA
RESERVADA;
ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO IV – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (ATA);
ANEXO V – AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO;
ANEXO VI – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO);
ANEXO VII – MODELOS DE DECLARAÇÕES (ANEXO VII.1, VII.2, VII.3 E VII.4);
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO;
ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA EMPREGO DE MENORES;
21.18. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca da cidade de Jandira.

Jandira, 17 de março de 2020

PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Secretario de Governo

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA - COTA PRINCIPAL E RESERVADA
1. Objeto: A presente licitação tem por objeto a IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS
CORRELATOS - GRUPO 39 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE MATERIAL, que é
parte integrante do presente Edital.
ITENS COTA PRINCIPAL
item

Qtd.

unid.

1

38

unidade

2

38

unidade

3

225

unidade

Descrição
Cesto plástico para lixo,
confeccionado em polipropileno
resistente, capacidade de 100 litros
com tampa basculante, cores branca
ou azul. Deverá constar no corpo do
produto etiqueta com dados de
identificação do fabricante,
capacidade de volume e código de
barras.
Escada doméstica, fabricada em
alumínio com degraus
emborrachados (material de boa
qualidade), contendo 7 degraus com
no mínimo 20 cm de profundidade,
medindo aproximadamente, 1,70m de
altura, contendo apoio traseiro e o
último degrau sendo a plataforma que
se fixa no apoio traseiro, devendo
conter uma haste que limita a
abertura além do patamar para
garantir o equilíbrio. Produto dobrável,
fechando a haste traseira.
Capacidade de peso 100kg. Produto
com certificação do INMETRO,
deverá ter embalagem ou etiqueta
com identificação do fabricante.
Luva NITRÍLICA - Luva de segurança
confeccionada em látex nitrilo
antialérgica, acabamento
antiderrapante na face palma e ponta
dos dedos, revestimento interno em
flocos de algodão - CUMPRIMENTO
40cm. PRODUTO DESTINADO AO
USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL –
EXUMAÇÃO DE CADÁVERES.
Produto testado pelo IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas) destinado
somente a Classe C (Norma MTE-6).
O vencedor deverá apresentar no
prazo máximo de cinco dias úteis, o
Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho.

Código BEC

Valor
Unitário

Valor Total

5354137

R$200,40

R$7.615,20

5171423

R$205,00

R$7.790,00

1778641

R$34,45

R$7.751,25

4

75000

unidade

5

750

pacote

6

75

unidade

Saco para coleta de amostra de
alimentos quentes ou frios, estéril,
com tarja para identificação do
produto. COMPOSIÇÃO: polietileno
de baixa densidade, medindo
aproximadamente 15cm x 35cm, com
capacidade mínima para 400 ml,
devendo ser totalmente lacrado e
embalado em saco plástico, contendo
etiqueta com
identificação/composição do produto
e dados do fabricante.
EMBALAGENS DEVEM CONTER
MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES ATÉ
O LIMITE DE 500 UNIDADES
(preferencialmente 200 unidades para
facilitar a distribuição sem contagem).
Sanitizante à base de cloro para
desinfecção e esterilização de água,
frutas, legumes e diversos – tablete
efervescente com 5 gramas
(embalagem com no mínimo 180
unidades. Diluição: 1 tablete de
5gramas para cada 15 litros de água.
Composição: dicloroisocianurado de
sódio 51% e aditivos 49%.. validade
mínima de 12 meses na data da
entrega, devendo constar da
embalagem: nome, composição do
produto e finalidade, modo de usar e
precauções, nome do técnico
responsável e CRQ, data de
fabricação, validade e lote, conteúdo
da embalagem, número do registro no
Ministério da Saúde.
Suporte para galão de água mineral,
capacidade até 20 litros, em plástico
de alta qualidade para suportar galão
de água de até 20 litros, no formato
redondo ou quadro, com torneira tipo
pingadeira, na cor branca, bege ou
gelo. Deverá constar no corpo do
produto etiqueta com dados de
identificação do fabricante, código de
barras e identificação de produto
atóxico.

4875478

R$0,24

R$18.000,00

5483972

R$380,00

R$285.000,0
0

5542294

R$45,95

R$3.446,25

ITENS COTA RESERVADA

item

Qtd.

unid.

1

12

unidade

2

12

unidade

3

75

unidade

4

25000

unidade

Descrição
Cesto plástico para lixo,
confeccionado em polipropileno
resistente, capacidade de 100 litros
com tampa basculante, cores branca
ou azul. Deverá constar no corpo do
produto etiqueta com dados de
identificação do fabricante,
capacidade de volume e código de
barras.
Escada doméstica, fabricada em
alumínio com degraus
emborrachados (material de boa
qualidade), contendo 7 degraus com
no mínimo 20 cm de profundidade,
medindo aproximadamente, 1,70m de
altura, contendo apoio traseiro e o
último degrau sendo a plataforma que
se fixa no apoio traseiro, devendo
conter uma haste que limita a
abertura além do patamar para
garantir o equilíbrio. Produto dobrável,
fechando a haste traseira.
Capacidade de peso 100kg. Produto
com certificação do INMETRO,
deverá ter embalagem ou etiqueta
com identificação do fabricante.
Luva NITRÍLICA - Luva de segurança
confeccionada em látex nitrilo
antialérgica, acabamento
antiderrapante na face palma e ponta
dos dedos, revestimento interno em
flocos de algodão - CUMPRIMENTO
40cm. PRODUTO DESTINADO AO
USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL –
EXUMAÇÃO DE CADÁVERES.
Produto testado pelo IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas) destinado
somente a Classe C (Norma MTE-6).
O vencedor deverá apresentar no
prazo máximo de cinco dias úteis, o
Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho.
Saco para coleta de amostra de
alimentos quentes ou frios, estéril,
com tarja para identificação do
produto. COMPOSIÇÃO: polietileno
de baixa densidade, medindo
aproximadamente 15cm x 35cm, com
capacidade mínima para 400 ml,
devendo ser totalmente lacrado e
embalado em saco plástico, contendo
etiqueta com

Código BEC Valor Unitário Valor Total

5354137

R$200,40

R$2.404,80

5171423

R$205,00

R$2.460,00

1778641

R$34,45

R$2.583,75

4875478

R$0,24

R$6.000,00

5

250

pacote

6

25

unidade

identificação/composição do produto
e dados do fabricante.
EMBALAGENS DEVEM CONTER
MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES ATÉ
O LIMITE DE 500 UNIDADES
(preferencialmente 200 unidades para
facilitar a distribuição sem contagem).
Sanitizante à base de cloro para
desinfecção e esterilização de água,
frutas, legumes e diversos – tablete
efervescente com 5 gramas
(embalagem com no mínimo 180
unidades. Diluição: 1 tablete de
5gramas para cada 15 litros de água.
Composição: dicloroisocianurado de
sódio 51% e aditivos 49%.. validade
mínima de 12 meses na data da
entrega, devendo constar da
embalagem: nome, composição do
produto e finalidade, modo de usar e
precauções, nome do técnico
responsável e CRQ, data de
fabricação, validade e lote, conteúdo
da embalagem, número do registro no
Ministério da Saúde.
Suporte para galão de água mineral,
capacidade até 20 litros, em plástico
de alta qualidade para suportar galão
de água de até 20 litros, no formato
redondo ou quadro, com torneira tipo
pingadeira, na cor branca, bege ou
gelo. Deverá constar no corpo do
produto etiqueta com dados de
identificação do fabricante, código de
barras e identificação de produto
atóxico.

5483972

R$380,00

R$95.000,00

5542294

R$45,95

R$1.148,75

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS – COTA PRINCIPAL (MODELO)
PROCESSO Nº ..../2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2020
LICITANTE:
END. COMERCIAL:

UF:

CEP:

FONE/FAX:

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ:

DATA:

ITEM QUANT UNID

CONTATO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

PROD.

DESCRITIVO

PRAZO DE EXECUÇÃO:

CÓDIGO BEC

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

(Especificar os produtos/materiais ofertados conforme anexo I deste edital)
Validade da Proposta:
Condições de Pagamento:
Garantia:
Declaro estar ciente e de acordo com as especificações contidas no anexo I e as normas do edital.
(data)
________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS – COTA RESERVADA – ME, EPP, MEI e COOP (MODELO)
PROCESSO Nº ..../2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2020
LICITANTE:
END. COMERCIAL:

UF:

CEP:

FONE/FAX:

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ:

DATA:

ITEM QUANT UNID

CONTATO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

PROD.

DESCRITIVO

PRAZO DE EXECUÇÃO:

CÓDIGO BEC

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

(Especificar os produtos/materiais ofertados conforme anexo I deste edital)
Validade da Proposta:
Condições de Pagamento:
Garantia:
Declaro estar ciente e de acordo com as especificações contidas no anexo I e as normas do edital.

(data)
________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2020
PREGÃO Nº ____/2020
PROCESSO Nº ..../2020
VALIDADE: DOZE (12) MESES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA E A EMPRESA VISANDO
AQUISIÇÃO DE ........... .
I – CONTRATANTE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
C.N.P.J./M.F. sob o nº 46.522.991/0001-73, com Paço Municipal na Rua Manoel Alves Garcia, 100 – Jd.
São Luís, aqui representado por seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO FERNANDO BARUFI DA SILVA,
portador da Cédula de Identidade com RG sob o nº. 18.095.292-4 e inscrito no C.P.F. /M.F. sob o nº
096.706.078-84, doravante designado CONTRATANTE e;
II - CONTRATADO (A):
.............................inscrita (a) no C.N.P.J/M.F. sob o nº ..., com sede na Cidade de ..., Estado de ..., na
Rua ..., ... – ..., neste ato representado (a) , por seu (a) Procurador Sr(a) , portador (a) da cédula de
identidade com R.G. nº ..., Inscrito no C.P.F. /M.F. sob o nº. ..., adjudicatária do Pregão para Registro de
Preços nº .../20, doravante designado (a) CONTRATADO (A) resolvem registrar os preços, com integral
observância na lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações posteriores, mediante
cláusulas e condições seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO
DE ........... , conforme Anexo I (A ou B) ou proposta realinhada de preços, respectivamente, e que integram
este instrumento.
§ Único. Utilizarão os preços registrados nas seguintes unidades:

SECRETARIA
Secretaria de Governo/Gabinete

ORGÃO
DA
DESPESA
02.10.00
03.10.00

ELEMEMTO
ECONOMICO

FUNCIONAL E
FONTE
PROGRAMTICA

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

04 122 7001
06 .122.8005

1
1

Administração

01.11.00
05.10.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

03.092.7003
04.122.7001

1
1

Finanças e Planejamento

06.10.00

3.3.90.30.00

04 122 7001

1

Manutenção das Atividades da Ass. Social
Manutenção das Atividades da Ass. Social

07.10.00

3.3.90.30.00

08 244 4007

1

07.10.00
08.11.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

08 244 4007
10 301 1001

2
1

Segurança Publica
Negocios Juridicos

Atenção Básica a Saúde

Gestão de Saúde
Assistência Hospitalar
Educação Básica com qualidade(creche)
Educação Básica com qualidade(fund.)
Educação Básica com qualidade (pre
escola)

08.10.00
08.12.00
09.10.00
09.10.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

10 122.1009
10 302 1003
12 365.2001
12.361.2001

1
1
1
1

09.10.00

3.3.90.30.00

12.365.2001

1

Secretaria de Obras
Habitação de Interesse Social

10.10.00

3.3.90.30.00

15.452 5010

1

Comunicação e Publicidade

11.10.00
02.12.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

15.541.5011
04.122.7004

1
1

Manut. da Secr. Industria e Comércio

12.11.00

3.3.90.30.00

23.122 7016

1

Receita
Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

12.10.00

3.3.90.30.00

04.129 7008

1

Manutenção do Sist. Cultural do Município

01.12.00
13.10.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

27.812 3008
13.392 3006

1
1

Gestão de Planejamento de Governo

11.11.00

3.3.90.30.00

16.482.5011

1

Transporte
Recursos Naturais e Meio Ambiente

10.11.00

3.3.90.3000

15.452.5033

1

Secretaria da Mulher

04.10.00
01.13.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

18.541.6006
08.244.4006

1
1

Controladoria

01.14.00

3.3.90.30.00

04.124.7001

1

Compras e Licitações
Procon

02.11.00

3.3.90.30.00

04.122.7001

1

Guarda Municipal

02.13.00
03.11.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

08.244.7001
06.181.8005

1
1

Defesa Civil

03.12.00

3.3.90.30.00

06.182.8005

1

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços
terá validade por 12 meses a partir da data de sua assinatura, conforme art. 6 do Decreto Municipal nº.
2.798/2007.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS: Os produtos registrados nesta Ata será
requisitado através de cada Unid citada na cláusula primeira desta Ata, mediante a elaboração da
autorização de fornecimento correspondente.
§ Único. Cada Autorização de Fornecimento conterá no mínimo:
a) Número da Ata.
b) Quantidade.
c) Descrição dos produtos/materiais.
d) Dotação orçamentária onerada.
e) Valor.
f) Condições de pagamento.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: A
DETENTORA DA ATA deverá retirar a contratual ou autorização de fornecimento, no prazo de cinco (05)
dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada.
§ Único. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual ou autorização de fornecimento, poderá ser
prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.
CLÁUSULA QUINTA – CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS
PREÇOS: Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses.
§ 1º. É vedada a prorrogação da Ata de Registro de Preços, conforme art. 6 do Decreto Municipal nº.
2.798/2007.
§ 2º. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência do
presente termo.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO
a) A entrega ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis a contados do dia seguinte ao envio do e-mail, no
ALMOXARIFADO CENTRAL, sito a Rua Heneyde Storne Ribeiro, nº. 74 – Jardim Alvorada – Jandira – S/P,
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
a) A empresa registrada obriga-se a substituir os produtos que por quaisquer razões tenham sido entregues,
comprovadamente, fora das especificações, no prazo de 03 (três) dias após o recebimento da notificação.
b) Correrão por conta da contratada as despesas decorrentes de embalagens, fretes, seguro e outras
necessárias ao atendimento do objeto solicitado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da(s) fatura(s) será efetuado
diretamente na Tesouraria da Prefeitura do Município de Jandira, com o prazo de carência de até 30 (trinta)
dias contados da data do recebimento de cada etapa do objeto da licitação, salvo se este dia coincidir com
Sábado, Domingo, Feriado, ou dia em que não houver expediente na sede da Prefeitura do Município de
Jandira, hipótese em que se prorrogará para o primeiro dia útil que se seguir.
§ 1º. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
§ 2º.O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada
devidamente informado no corpo da N.F.
§ 3º. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do
Art. 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao
mês, calculado “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado.
§ 4º. Havendo atraso nos pagamentos, superior à 30 (trinta) dias, incidirá sobre a quantia devida, juros de
mora da caderneta de poupança, previstos nas Leis Federais nº. 9.494/97, 11.960/09 e 12.703/12, pro rata
tempore.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: Constituem
obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:
a) O pagamento do preço no prazo e condições estabelecidas nesta Ata;
b) Prestar ao CONTRATADO (A) todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro
de Preços;
c) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de registro de Preços.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO(A) CONTRATADO(A): Constituem
obrigações e responsabilidades do (a) CONTRATADO(A):
a) O planejamento da execução fornecimento, nos seus aspectos administrativos e técnicos;
b) Respeitar, rigorosamente, na execução deste contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária,
bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderão unilateralmente;
c) Corrigir ou substituir, no total ou em parte, o (s) fornecimento (s) impugnados por erros, imperícias, vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução, por sua conta e risco, sem prejuízo de ação regressiva
contra aquele (s) que tiver (em) dado causa;
d) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a
atender pronta e irrestritamente.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, a detentora da ata ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso ou
paralisação injustificados, até o limite de 10% (dez por cento), após o que poderá ser considerado infração
contratual, e levar a rescisão contratual;
b) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao
contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de vinte
por cento (20%) sobre o valor dos produtos não entregues;
c) O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela a
garantia oferecida, e os pagamentos futuros pela diferença, se houver;
d) As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o pagamento
delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível
venha a acarretar a Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A Ata de Registro de Preços poderá
ser rescindida pelos seguintes motivos:

§ 1º. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima primeira acima.
§ 2º. Manifesta impossibilidade por parte da contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência
de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
§ 3º. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
§ 4º. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, desta Ata.
§ 5º. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da Contratada.
§ 6º. Inobservância da boa técnica na execução de fornecimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO ADMINISTRATIVA: Sem prejuízo das sanções previstas
neste contrato, fica garantido à CONTRATANTE, no caso da rescisão ser motivada pelo disposto na alínea
"a" da cláusula anterior, cujo direito o CONTRATADO reconhece expressamente:
a) a assunção imediata dos serviços objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da CONTRATANTE;
b) a ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contrato, necessário à sua continuidade, na forma do inciso V do Art. 58 da Lei Federal nº.
8.666/93;
c) a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos;
d) a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.
e) O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei.
Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nas alíneas "a" e "b" desta cláusula fica a critério da
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade aos serviços objeto do contrato por execução direta ou
indireta.
Parágrafo 2º. É permitido à CONTRATANTE, no caso de concordata do CONTRATADO, manter o
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
Parágrafo 3º. Na hipótese da alínea "b" desta cláusula, o ato deverá ser precedido de autorização
expressa do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo 4º. A rescisão fundada na hipótese do inciso IV do Art. 78 da Lei 8.666/93, permite à
CONTRATANTE, a seu critério, aplicar a medida prevista na alínea "a" desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO: Sem prejuízo da plena responsabilidade do (a)
CONTRATADO (A) perante a CONTRATANTE ou terceiros, fica expresso que a fiscalização da execução
deste contrato será exercida pela CONTRATANTE, através da SECRETARIA DE ....... cujos representantes
indicado pelo Sr. (a) Secretário (a), anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados,
sendo certo que as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
§ 1º. O beneficiário desta Ata de Registro de Preços terá seu registro ou item registrado cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este tornar superior à aqueles praticados no
mercado, presente razões de interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO DO EDITAL: Vigora o princípio da vinculação desta
Ata de Registro de Preço ao Edital nº______/2020 no tocante a proposta selecionada da Contratada
vencedora do certame, a teor das disposições do inciso XI do Art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplica-se ao presente contrato as seguintes
disposições gerais:
a) O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação do (a)
CONTRATADO(A) de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
b) A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de preços, se durante os últimos trinta (30)
dias de vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas
mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços, bem como, nos casos que a sua
utilização se mostrar anti-econômica.
c) A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos trinta (30) dias de vigência da Ata
de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um
novo contrato;
d) Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em sua contagem
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.
e) A despesa com a contratação correrá a conta de cada Unid requisitante.
f) Inciso XIII – art 55 da Lei nº 8.666/93, a obrigação do contratado de manter toda a execução da Ata de
Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.

g)
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e o Inciso XII – art. 55 da Lei nº 8.666, de 1993,
subsidiariamente.
h)
As parte elegem, neste ato e desde já, o Foro Distrital de Jandira, como competente para qualquer
demanda judicial e para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda ou que verse sobre o presente instrumento,
renunciando e excluindo expressamente qualquer outra, porventura reconhecido e assegurado, por mais
permitido, especial ou privilegiado que se configure, inclusive no caso de mudança de sede, domiciliar ou
residência, sendo que tudo o que for devido, poderá ser cobrado ou exigido em ação apropriada.
E por estarem assim justos e contratados, firmam a presente Ata em três (03) vias de igual teor e forma
para um só efeito legal.
Jandira .........de .... de 2020
___________________________________
____________________________________
Prefeitura Municipal de Jandira
Secretário de
PAULO FERNANDO BARUFI DA SILVA
GESTOR
Prefeito
CPF
CONTRATANTE
EMAIL INSTITUCIONAL
CPF
E-MAIL PESSOAL
_____________________________________________
Empresa
Sócio ou representante legal
CONTRATADA
CPF
EMAIL INSTITUCIONAL
E-MAIL PESSOAL
TESTEMUNHAS:
_________________________________
_________________________________
Nome:
Nome:
CPF:
CPF:
E-MAIL INSTITUCIONAL
E-MAIL INSTITUCIONAL
E-MAIL PESSOAL
E-MAIL PESSOAL

ANEXO IV
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(ATA)
CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
ATA Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: _______________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO V

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº _____/2020
Data: .../.../2020
Processo nº ..../2020

FORNECEDOR:___________________________________________________________________________________
C.N.P.J_________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________________________N º___________
CIDADE:___________________________________________UF:________________FONE:FAX: _________________
INSCRIÇÃO ESTADUAL: __________________________________________________________________________

ITEM

UNID

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

VALOR TOTAL
PRAZO DE ENTREGA: ________________________________________________________________________________________
LOCAL DE ENTREGA: ________________________________________________________________________________________
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _________________________________________________________________________________
ORGÃO: ___________________________________________________________________ DESTINO: _______________________
_____/ _____/ _____ ____________________________________
Data

Fornecedor

______________________________________
Prefeito Municipal

APLICA-SE A ESTE INSTRUMENTO, NO QUE COUBER, O QUE DISPÕE O ART. 55 E INCISOS, DA LEI
8666/93.

ANEXO VI
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATO)
CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: _______________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO VII
MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO V.1
MODELO A QUE SE REFERE AO ITEM 4.1.4.1 E 2.3 DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)

Nome completo: _____________________________________________________________
RG nº: ____________________________CPF nº:___________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___:
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.3 deste Edital.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VII.2
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
MODELO REFERENTE AO ITEM 4.1.4.2 DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas
da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em
atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos
ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar

contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração
pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema
financeiro nacional.
(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VII.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)
ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM
ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3 DO EDITAL.
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas
da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios
previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações
previstas no mesmo diploma legal.
(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VII.4
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)
ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM
COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.4. DO EDITAL.
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___,DECLARO, sob as penas
da Lei, que:
a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do
Exercício ou documento equivalente;

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO N° ___/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/2020
OBJETO: ....
(Modelo deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante)
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
REF.: (identificação da licitante)
A (denominação da licitante), por intermédio de seu representante legal, apresenta a Vossa Senhoria a
documentação referente à licitação em epígrafe, declarando que atende todos os requisitos de habilitação,
bem como, que a proposta encontra-se em conformidade com as exigências editalícias, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da
mesma, inclusive, sujeitando-se às sanções previstas neste instrumento convocatório, na hipótese de
declaração falsa.
Jandira, ..... de ......... de 2020.

.........................................................................................
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do Representante Legal ou do Procurador)

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº....../2020

DECLARAÇÃO

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar que não esta
enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

________________, ___ de ______________ de 2020

____________________________________________
ASSINATURA DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU
REPRESENTANTE LEGAL
- CARIMBO DA EMPRESA -

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA EMPREGO DE MENORES
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
REF.: PREGÃO Nº....../2020
DECLARAÇÃO

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar sob as penalidades
cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, e não ter, tampouco, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
________________, ___ de ______________ de 2020.

_______________________________________________
ASSINATURA DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU
REPRESENTANTE LEGAL
- CARIMBO DA EMPRESA –

