PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 – PROC. ADM. Nº 1348/2022
EXCLUSIVA E DIFERENCIADA
EDITAL Nº 07/2022
OBJETO: Aquisição de 1.737 (um mil, setecentos e trinta e sete) ovos de
chocolate ao leite, com 01 (uma) trufa do mesmo chocolate, recheadas nos
sabores: morango, chocolate branco ou brigadeiro, pesando 25 gramas cada
(variação de até 10%), envoltos em papel alumínio, com a identificação de
composição e sabor, acondicionadas dentro do ovo. O Ovo deverá medir no
mínimo 130 mm de altura e conter peso total de 150 gramas (variação de até
10%). Deverá ser embalado individualmente em papel aluminizado, com fita de
nylon na amarração do ovo. Composição: Açúcar, leite em pó integral,soro de
leite parcialmente desmineralizado, massa de cacau, gordura vegetal,
emulsificantes: lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato e aromatizante. Não
contém glúten. Embalagem litografada contendo as seguintes informações:
Dados do fabricante, composição, peso, tabela nutricional, e demais
características do produto e a inscrição “VENDA PROIBIDA”, conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1348/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP
O MUNICÍPIO DE IGARATÁ, SP, torna público para conhecimento de quantos
possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço, conforme Objeto descrito na Cláusula 1
deste Edital e anexos, a qual será processada e julgada em conformidade com
a Lei Federal n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de
18 de julho de 2002 e alterações, Decreto Municipal nº 006/2009, aplicando-se,
subsidiariamente, as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, as normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e na Lei Complementar nº 147/2014, bem como às normas
estabelecidas no presente edital e demais especificações anexas.
A sessão pública do PREGÃO será realizada na Sala de Reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, situada à Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330 centro, Igaratá, SP, no dia 24 de março de 2022, às 10h00min, quando
deverão ser entregues, diretamente a Pregoeira designada com a equipe de
apoio pela Portaria nº 13/2022, os documentos referentes ao Credenciamento,
a Declaração Prévia de Habilitação, Declaração de enquadramento da empresa
como ME ou EPP (se for o caso), os envelopes “A” - Proposta de Preços e “B” Documentos de Habilitação pelas empresas interessadas.
1 - DO OBJETO
1.1 - OBJETO: Aquisição de 1.737 (um mil, setecentos e trinta e sete) ovos de
chocolate ao leite, com 01 (uma) trufa do mesmo chocolate, recheadas nos
sabores: morango, chocolate branco ou brigadeiro, pesando 25 gramas cada
(variação de até 10%), envoltos em papel alumínio, com a identificação de
composição e sabor, acondicionadas dentro do ovo. O Ovo deverá medir no
mínimo 130 mm de altura e conter peso total de 150 gramas (variação de até
10%). Deverá ser embalado individualmente em papel aluminizado, com fita de
nylon na amarração do ovo. Composição: Açúcar, leite em pó integral,soro de
leite parcialmente desmineralizado, massa de cacau, gordura vegetal,
emulsificantes: lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato e aromatizante. Não
contém glúten. Embalagem litografada contendo as seguintes informações:
Dados do fabricante, composição, peso, tabela nutricional, e demais
características do produto e a inscrição “VENDA PROIBIDA”, conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1 - Poderão participar deste Pregão todas as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, que:
2.1.1 Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à
documentação constante deste instrumento e seus anexos.
2.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
2.2 - Será vedada a participação de empresas quando:
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2.2.1 - estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com o Município de
Igaratá ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas por quaisquer
esferas da Administração Pública;
2.2.2 - Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 – Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8.666/93.
2.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País.
2.2.5 – Que não estejam enquadradas como ME’s ou EPP’s.
2.3 - A participação neste Pregão implica no reconhecimento pela Licitante de
que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do
presente Edital e seus Anexos, bem como as disposições contidas na Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e demais normas complementares, que disciplinam a
presente licitação e integrarão o ajuste correspondente.
3 - CADERNO DE LICITAÇÃO:
3.1. O Caderno de Licitação poderá ser obtido via internet, através do site:
http://igarata.sp.gov.br/
4 – INFORMAÇÕES:
4.1. As informações administrativas e/ou esclarecimentos relativos ao presente
certame poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Igaratá,
diretamente com a Pregoeira e/ou Equipe de Apoio, fone/fax (11) 4658-1577,
situada à Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330 - centro, Igaratá, SP, das
12h00 às 18h00 horas, até o último dia útil imediatamente anterior àquele
marcado para a sessão pública do Pregão.
4.1.1 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de
ordem estritamente informal.
5 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:
5.1 – A impugnação ao edital obedecerá ao disposto no artigo 41 da Lei
8.666/93, onde qualquer pessoa interessada poderá impugnar os termos do
Edital de Licitação perante a Prefeitura, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para recebimento das propostas, devendo a Administração
julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis a contar do
recebimento da mesma. Até dois (2) dias úteis antes da data fixada para a
entrega das propostas, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos sobre
o pregão, requerer providências ou formular impugnação escrita contra
cláusulas ou condições deste edital. As respostas da Pregoeira às dúvidas e
questionamentos suscitados serão publicadas no site www.igarata.sp.gov.br
para ciência de quaisquer outros interessados. Quando o questionamento for
procedente e implicar alteração de condição básica da licitação, o Edital será
revisto e o prazo de apresentação das propostas será reaberto.
5.1.1. A autoridade competente decidirá sobre a impugnação antes da abertura
do certame, após prévia manifestação da Pregoeira.
5.1.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar em alteração do edital,
capaz de afetar a formulação das propostas será designada nova data para a
realização da sessão pública do Pregão.
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5.1.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar deste Pregão.
5.2. Os recursos deverão ser protocolizados no setor de protocolos da
Prefeitura de Igaratá.
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO,
DOS ENVELOPES “A” - PROPOSTA DE PREÇOS, “B” - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
DE HABILITAÇÃO:
Os documentos relativos ao Credenciamento, a Declaração de Cumprimento
das Condições de Habilitação e os Envelopes “A” - Proposta de Preços e “B”
Documentos de Habilitação serão apresentados a Pregoeira no local, dia e hora
indicados no preâmbulo deste Edital, como segue:
6.1. DO CREDENCIAMENTO:
6.1.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo
licitante, mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular
de procuração, ou documento equivalente.
6.1.2. Entende-se por documento credencial:
a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for proprietária,
sócio ou dirigente da empresa licitante;
b) Procuração ou documento equivalente do licitante.
6.1.3 O credenciamento deverá ser entregue a comissão em separado dos
envelopes “A” e “B”, e apresentado em forma de carta em papel timbrado da
licitante, ou por procuração, contendo identificação do credenciado (nome,
número de identidade e do CPF) e, devidamente assinado pelo titular ou
representante legal da licitante.
6.1.3.1. Este documento credencial deverá dar plenos poderes ao
credenciado para formular lances verbais, negociar preços, declarar a
intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recurso,
enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este
Pregão, conforme modelo anexo.
6.1.4. Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os
documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para autenticação no certame:
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa;
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta
Comercial ou órgão equivalente.
6.1.5. Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá
apresentar junto com a credencial os documentos abaixo relacionados, em
cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para autenticação
no certame:
a) Cédula de identidade do credenciado;
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta
Comercial ou órgão equivalente.
6.1.6. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante.
6.1.7 O representante legal do licitante que não se credenciar perante
Pregoeira ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação
de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
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interposição de recurso, enfim, para representar o licitante durante a reunião
de abertura dos envelopes A - Proposta de Preços ou B – Habilitação relativa a
este Pregão.
6.1.7.1. Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e
mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação
das propostas e apuração do menor preço;
6.1.8 A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá
de formular lances e manifestar a intenção de recurso.
6.1.9. Juntamente com o credenciamento, serão exigidas:
a) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, conforme modelo em anexo, para fins de aplicação do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/06, sob
pena de não participação neste certame;
b) Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme modelo em
anexo.
6.1.10. A não apresentação da declaração mencionada no subitem acima, letra
“a” ou outro documento que comprove a situação atual da empresa, acarretará
na inaplicabilidade do tratamento diferenciado, previsto na Lei Complementar
n° 123/06, para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse tratamento
diferenciado no decorrer da licitação.
6.1.11. Concluída a fase de credenciamento e após a abertura do primeiro
envelope de proposta de preços, não será permitida a participação de licitantes
retardatários
6.2. DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:
Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos
envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, em
invólucros separados, indevassáveis, e lacrados, que deverão conter os
seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ, SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
ENVELOPE B
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ, SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

6.2.1. Juntamente com os Envelopes “A” e “B”, deverá ser entregue
Declaração dando ciência de que a licitante cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei
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10.520, de 17 de julho de 2002 (Declaração de Cumprimento das Condições de
Habilitação), conforme modelo constante do Anexo II e Declaração de
Enquadramento como ME ou EPP (anexo VI);
OBS.:
AS
DECLARAÇÕES
DO
SUBITEM
6.2.1.
DEVEM
OBRIGATORIAMENTE, SEREM ENTREGUES FORA DOS ENVELOPES, SOB
PENA DE SER A LICITANTE IMPEDIDA DE PARTICIPAR DO CERTAME.
6.2.2. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ:
a) ser apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo do ANEXO VI deste
Edital, redigida em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma
estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que
acompanhadas de sua tradução entre parênteses, redigida com clareza, datada
e assinada na última folha, por seu representante legal/procurador;
b) indicar nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério
da Fazenda, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico - se
houver -, banco, agência, conta, bem como o nome, nº de RG, CPF e cargo de
seu representante legal/procurador;
c) ser apresentada com cotação de preço, conforme o objeto deste edital e no
Anexo VI (Modelo de Proposta de Preços), em moeda corrente nacional (R$ com até duas casas decimais), expressos em algarismos e por extenso na sua
totalização.
c.1. Havendo divergência entre os valores expressos em algarismos e por
extenso, prevalecerá o por extenso, salvo se o representante credenciado da
empresa esclarecer de forma diversa.
c.2. Conter indicação da marca, modelo e/ou fabricante do produto
cotado;
c.3. Conter prazo de entrega não superior a 03 (três) dias uteis, a partir da
emissão da ordem de fornecimento, conforme Nota de Empenho a ser
expedida.
d) conter oferta firme e precisa sem alternativa de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
d.1. Não serão aceitos pleitos de acréscimos no preço ofertado, exceto quando
houver reequilíbrio econômico.
d.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título, devendo ser o objeto licitado fornecido a Prefeitura Municipal de Igaratá,
sem ônus adicionais.
e) O prazo de validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias.
6.2.3 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
6.2.4 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
6.2.5. Exige-se amostra da licitante vencedora, que deverá ser
entregue juntamente com a proposta readequada no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a rodada de lances, nos termos do Anexo
I deste Edital.
6.2.5.1. A licitante que apresentar as amostras em desacordo com as
propostas apresentadas, causando, assim o retardamento da

6

contratação ficarão sujeitas as penalidades previstas no artigo 7º da lei
federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002
6.2.6 - Erros formais ou materiais poderão ser sanados na sessão pública;
6.2.7 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:
6.2.7.1. Os documentos do envelope B deverão, preferencialmente,
apresentar índices relacionando todos os documentos e as folhas em que se
encontram, conforme relação a seguir, de forma a permitir maior rapidez na
conferência e exame correspondentes:
I - Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível com o
objeto licitado, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
OBS: Fica facultada a apresentação dos documentos acima
referenciados
(6.2.7.1)
se
tiverem
sido
apresentados
no
credenciamento.
II - Regularidade Fiscal
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do proponente, como segue:
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante
mediante apresentação de Certidão Negativa. Tratando-se de regularidade
pelo Estado de São Paulo, a licitante deverá apresentar certidão
Negativa de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo e pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme
PORTARIA CAT – 20 de 01/04/98);
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da
apresentação de certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de
negativa(s), relativa(s) aos tributos mobiliários, expedida(s) pela Secretaria
Municipal do domicílio ou sede da licitante.
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f) Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS;
III – REGULARIDADE TRABALHISTA
a)
Prova de regularidade relativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em
cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST n.º
1.470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho
(http://www.tst.jus.br/certidao);
6.2.7.2 OUTRAS COMPROVAÇÕES
Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em
papel timbrado, atestando que:
a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1.993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; (anexo
III);
b) Declaração de Idoneidade (anexo IV)
Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
em cópia autenticada ou ainda em cópia simples, neste caso, mediante a
apresentação dos originais, para conferência e autenticação, no certame.
6.2.7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.2.1.3.1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido
satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o
objeto desta licitação.
6.2.8 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.2.8.1 – Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente, vistos o
tratamento diferenciado constante na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, ou por servidor da Administração, à vista dos
originais ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, devendo os documentos,
preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem
estabelecida neste Edital.
6.2.8.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade
em vigor, vistos o tratamento diferenciado constante na Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006. Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente, ressalvado a comprovação
de regularidade fiscal das empresas enquadradas como ME e EPP, que deverão
apresentar toda a documentação fiscal exigida no edital, mesmo que apresente
alguma restrição, porém, sendo exigida a comprovação de regularidade fiscal
somente para efeito de assinatura do contrato, caso serem julgadas vencedoras
do certame. (Art. 42 e 43,§§ 1° e 2° da LC 123/2006).
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6.2.8.2.1. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
6.2.8.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do
Art. 44, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para o recebimento da Nota de empenho, ou revogar
a licitação.
6.2.8.3 - A aceitação dos documentos, obtidos via internet, ficará condicionada
à confirmação de sua validade, também por esse meio, pela Equipe de apoio a
Pregoeira.
6.2.8.4 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz; se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente
emitidos apenas em nome da matriz.
6.2.8.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam
ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.
6.2.8.6 - Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua
estrangeira, deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma
pátrio, feito por tradutor público juramentado.
6.2.8.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seu Anexo.
6.2.8.8 - Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e a
Pregoeira rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o
dossiê apresentado.
6.2.8.9 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do
certame.
6.2.8.10. Erros de natureza formal ou material poderão ser sanados na própria
sessão pública.
7 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO:
O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já
consignadas no presente e as que seguem:
7.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a
Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem,
será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de acordo com a Lei
Federal n° 10.520/2002 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no
local e horário já determinados.
7.2 - No dia, hora e local designados neste edital, as proponentes deverão
comprovar a Pregoeira a representação para a prática de todos os atos
inerentes ao certame, nos termos da cláusula 6.1 e seguintes deste edital.
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7.3 - Aberta a sessão pública do pregão presencial, com a conferência dos
documentos de credenciamento dos representantes das empresas interessadas,
serão recebidos a Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação
(Anexo II), Declaração de enquadramento da empresa como ME ou EPP, se for
o caso (Anexo VI), e os Envelopes “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e “B” DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - pela Pregoeira.
7.3.1. Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
7.4 - Verificada a regularidade formal da Declaração e dos envelopes, a
Pregoeira procederá a abertura dos envelopes “A” - Propostas de Preços, que
serão rubricadas e analisadas pelos membros da Equipe de Apoio, no que tange
a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório.
7.4.1 – Após a abertura do primeiro envelope, não será admitida a participação
de novas empresas proponentes, nem a desistência de propostas.
7.4.2 - O valor estimado para o objeto da presente contratação, constantes da
planilha estimativa que faz parte do presente edital (Anexo VI).
7.4.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências
essenciais deste edital e seus Anexos.
7.4.3.1 - Serão consideradas de preços excessivos as propostas que
apresentarem valor por item superior ao valor previsto na planilha estimativa
constante do presente edital (Anexo VI).
7.4.3.2 - Serão desclassificadas, ainda, as propostas omissas e as que
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.4.3.3 – afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não
atenderem aos requisitos do item 6.2.2 (A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ:);
7.4.3.4 – Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50 % (cinquenta por
cento) do valor orçado pela administração, - ou do valor orçado pela
administração.
7.4.3.5 – Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou
criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes,
aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento
convocatório.
7.4.4 - As demais propostas, serão classificadas provisoriamente em ordem
crescente de preços.
7.4.4.1 – Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas será
realizado sorteio para fins da classificação, determinando assim a ordem de
oferta dos lances.
7.4.5 - Definida a classificação provisória, por item será registrada na ata da
sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o
rol de empresas participantes, preços ofertados, propostas eventualmente
desclassificadas com a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de
classificação provisória.
7.4.6 – A Pregoeira abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos
lances verbais, aos representantes das licitantes cujas propostas estejam
classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior
aquele em até 10% (dez por cento).
7.4.6.1 - Quando não forem verificadas no mínimo três propostas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, serão chamados a dar lances verbais

10

os representantes das empresas que apresentaram as melhores propostas, até
o máximo
de três, além da primeira classificada, quaisquer que sejam os preços
ofertados.
7.4.7 - A Pregoeira abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais,
respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não
sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes.
7.4.7.1 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, a partir da proposta de maior preço e, os demais, em ordem
decrescente de valor.
4.7.2 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.4.7.3 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela
Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a
manutenção do último preço ofertado para efeito de classificação das
propostas.
7.4.7.4 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente as penalidades constantes deste edital.
7.4.8 - Quando as licitantes, convocadas pela Pregoeira, manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances, a Pregoeira declarará encerrada a
etapa competitiva, procedendo à classificação definitiva das propostas
exclusivamente pelo critério de menor preço por item, consignando-a em ata.
7.4.8.1 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço
por item, com os parâmetros de preços definidos pela Administração e a sua
aceitabilidade.
7.4.8.2 - A pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o
menor preço por item, para que seja obtido preço melhor.
7.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.6. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional.
7.7. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo
ato, os licitantes presentes.
7.8. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de
documentação para habilitação da empresa classificada em primeiro lugar por
item.
7.8.1 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou
contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, e afastada a
possibilidade de concessão do prazo do subitem anterior, a Pregoeira
considerará a proponente inabilitada.
7.8.2 - Sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido
classificada em primeiro lugar, prosseguirá a Pregoeira na abertura do envelope
de documentação de habilitação da proponente classificada em segundo lugar
e, assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa
classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.
7.8.2.1 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes que participaram da
disputa verbal, poderá ser convocado o primeiro dos licitantes remanescentes,
para nova análise e negociação dos preços ofertados, e assim sucessivamente,
até a habilitação de uma empresa classificada.
7.9. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante
classificada e habilitada, será declarada vencedora do certame, abrindo-se,
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neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de interpor
recurso às licitantes, nos termos da cláusula 8 (DA FASE RECURSAL) deste
instrumento.
7.9.1. Somente poderão participar da fase de recursos, as empresas cujos
representantes estejam devidamente credenciados. Às empresas que tenha
apresentado proposta e documentação, mas não estejam presentes ou
devidamente representadas, fica prejudicada a interposição de recursos.
7.10. Na ausência de recursos, após a declaração da vencedora, encaminharse-á o processo ao Prefeito Municipal para homologação do procedimento a seu
critério e adjudicação do objeto ao vencedor.
7.11. Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites
legais, será adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora e homologado
o certame.
7.12. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das
licitantes desclassificadas, bem como, os envelopes das licitantes classificadas,
não declaradas vencedoras do certame, permanecerão sob custódia da
Pregoeira e sua Equipe de Apoio, até o recebimento definitivo dos itens ora
licitado.
7.13 . Erros ou omissões de natureza formal ou material poderão ser sanados
na própria sessão pública;
7.14. Da sessão pública deste pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual
será registrado todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados,
deverá ser assinada pela Pregoeira, demais membros da Equipe de Apoio e
pelas licitantes presentes.
8 - DA FASE RECURSAL:
8.1. - Declarada a vencedora do objeto da licitação, as proponentes presentes
poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, que
ficará registrada na ata, sendo-lhe concedido no próprio ato o prazo de 03
(três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo da(s) recorrente(s), a
partir do comunicado publicado no site da prefeitura www.igarata.sp.gov.br ,
sendo-lhes assegurada vista do processo administrativo.
8.1.1 - As razões de recurso deverão ser entregues no prazo supra à Prefeitura
Municipal de Igaratá, sediada A Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330,
Centro IGARATÁ-SP, nos dias úteis, no horário das 12h00 às 18h00,
encaminhadas ao Prefeito Municipal. Os autos do processo permanecerão com
vista franqueadas aos interessados, no local e horário ora definidos.
8.1.2 – Aceitar-se-á recursos impetrados via fax, podendo, no interesse do
licitante, ser encaminhada a via original posteriormente à Administração,
salientando-se que eventuais erros na transmissão, que vierem a dificultar a
análise, serão de responsabilidade única e exclusiva do interessado.
8.2 - Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos.
8.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante de interpor
recurso na sessão pública do pregão, importará na decadência do direito para
tanto, o que se aplica também às empresas que não estiverem presentes ao
certame ou sem representante devidamente credenciado.
8.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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8.5 – O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, sendo que a Pregoeira
poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo
subir ao Prefeito Municipal, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso,
a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da
subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado
causa à demora.
9 – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 – O preço que vigorará no contrato ou nota de empenho será o ofertado
pela licitante vencedora.
9.1.1 – Este preço deve incluir todos os custos diretos e indiretos, impostos,
taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e de materiais e,
constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e
perfeita prestação do objeto desta licitação, de modo a que nenhuma outra
remuneração seja devida.
9.2 – As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta dos seguintes
recursos
orçamentários:
02.05.01.12.361.0501.2009,
02.05.01.12.365.0501.2060 e 02.05.0112.365.0501.2061 - 3.3.90.30
9.3 – Não haverá reajuste;.
9.4 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições estabelecidas
nesta cláusula, em face da superveniência de normas federais ou municipais
que regulem a matéria de forma diversa.
10 – DA CONTRATAÇÃO:
10.1 – Os pedidos serão realizados através de Autorização de Fornecimento ou
Nota de Empenho, nas quantidades e locais indicados neste Termo de
Referência.
10.2. O fornecimento do objeto será parcial até 01/04/2022, levando em
consideração o percentual de acréscimo, que se necessário, deverá ser
realizada até o dia 06/04/2022, mediante emissão de Nota de Empenho ou
documento equivalente.
10.3 - A Administração rejeitará o objeto em desacordo com o Contrato, com
base no Art. 76 da Lei 8.666/93
10.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
10.5. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante
assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do
presente EDITAL.
10.6 – A contratação será celebrada com vigência até 30/05/2022, contados da
data da assinatura do termo de contrato, podendo ser prorrogáveis.
10.5 - O presente Edital, inclusive seus anexos, integrará a contratação.
11 - DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA
11.1 - A empresa vencedora obriga-se cumprir as obrigações constantes deste
edital sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da
atividade.
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11.2. O licitante vencedor obriga-se a fornecer nova Planilha de Preços
(proposta consolidada) com os devidos preços unitários e totais
ofertados na sessão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar da data da sessão pública, juntamente com a Amostra do
chocolate.
11.3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.4. Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo as exigências da legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas;
11.5. Cumprir a legislação pertinente às relações que se estabeleçam com
terceiros, eximindo-se a Prefeitura de quaisquer responsabilidade.
12 – DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
12.1 - O Município obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas neste edital
sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da
atividade.
13- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Aplicam-se a presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº
8.666/93; Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 16/2021
(ANEXO IX) deste Edital.
14 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO DO
FORNECIMENTO
14.1 - O fornecimento do produto deverá ser feito nas quantidades
autorizadas na Nota de Empenho;
14.1.1.
A licitante vencedora d e v e r á entregar o objeto desta
licitação, nos endereços relacionados no Termo de Referência ou na Av.
Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, centro, Igaratá/SP
14.1.5. Após o recebimento da ordem de compra, a licitante
vencedora, terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para entrega do
produto, conforme disposto no item 14 deste Edital, sob pena da
aplicação das sanções previstas em Contrato;
15 - DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento do objeto licitado será efetuado em 30 (trinta) dias
mediante entrega do(s) produto(s), acompanhado de Fatura (Nota Fiscal)
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após recebimento (item 14.2
do edital) registrado pela contratante.
15.2 - O pagamento será creditado em favor da(s) licitante(s) vencedora(s), na
conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá
ser efetivado o crédito.
15.3 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer
fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal em favor da licitante
vencedora. Caso o valor da multa seja superior ao crédito eventualmente
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existente, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se
necessário.
16– DAS DIPOSIÇÕES FINAIS:
16.1 – Fica assegurado à Prefeitura Municipal, o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente, observado o disposto no artigo 59 da Lei Federal 8.666/93.
16.2 – Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a
aceitação de todas as condições deste Edital e seus anexos (Termo de
Referência e demais anexos), bem como à submissão às disposições da Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, Lei 11.488, de 15 de junho de 2007 (art. 34) e
demais normas complementares, que disciplinam a licitação em epígrafe e
integrarão o ajuste correspondente.
16.3 - Até a entrega da Nota de Empenho, poderá a licitante vencedora ser
excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo
de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura Municipal tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
16.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará
no afastamento da licitante, desde que possíveis a aferição da sua qualificação
e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública
do Pregão Presencial.
16.5 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
16.6 - A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
16.7 - As decisões da Pregoeira serão comunicadas mediante publicação no site
da prefeitura www.igarata.sp.gov.br , salvo com referência àquelas que,
lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das
licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que
comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a) julgamento deste Pregão;
b) recurso porventura interposto.
16.8 - Com base no parágrafo 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é
facultado a Pregoeira e Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação,
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente no ato da sessão pública;
16.9 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Igaratá, não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório;
16.10 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação;

15

16.11 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
16.12 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Pregoeira em contrário;
16.13 - A contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial Contratado;
16.14 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à
disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contado do
encerramento da licitação. Transcorrido o prazo regulamentar para interposição
de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os
recursos interpostos, os mesmos serão destruídos pela Administração
Municipal;
16.15 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal;
16.16 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse
público, devendo anulá-las por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a
obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93).
16.17 – As empresas que tenham apresentado propostas e documentos, mas
não estejam presentes, terão suas propostas e documentos avaliados, porém,
não poderão participar das rodadas de lances verbais.
16.18 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na
Lei nº 10.520/2002, e na Lei nº 8666/1993;
16.19 - As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não
possam ser dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e julgadas
no Foro da Comarca de Santa Isabel, SP, com exclusão de qualquer outro.
17 - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL - Fazem parte complementar e
inseparável deste edital os anexos:
17.1. Anexo I - Especificações / Orçamento/ Termo de Referencia
17.2. Anexo II - Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação;
17.3. Anexo III - Declaração do art. 7°, inc. XXXIII, da Constituição da
República;
17.4. Anexo IV - Declaração de Idoneidade;
17.5. Anexo V - Declaração de enquadramento da empresa como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte;
17.7. Anexo VI - Modelo de Proposta de Preços / Memória de Cálculo de custos;
17.8. Anexo VII - MINUTA DE CONTRATO
17.9. Anexo VIII - DECRETO MUNICIPAL Nº 16/2021
.
Igaratá, 09 de março de 2022.
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA

1) ORGÃOS INTERESSADOS
1.1 - Órgão: Secretaria Municipal de Educação
1) ORGÃOS INTERESSADOS
1.2 - Órgão: Secretaria Municipal de Educação
2) OBJETO
2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 1.737 (um mil,
setecentos e trinta e sete) ovos de chocolate ao leite, com 01 (uma) trufa do
mesmo chocolate, recheadas nos sabores: morango, chocolate branco ou
brigadeiro, pesando 25 gramas cada (variação de até 10%), envoltos em papel
alumínio, com a identificação de composição e sabor, acondicionadas dentro do
ovo. O Ovo deverá medir no mínimo 130 mm de altura e conter peso total de 150
gramas (variação de até 10%). Deverá ser embalado individualmente em papel
aluminizado, com fita de nylon na amarração do ovo. Composição: Açúcar, leite
em pó integral,soro de leite parcialmente desmineralizado, massa de cacau,
gordura vegetal, emulsificantes: lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato e
aromatizante. Não contém glúten. Embalagem litografada contendo as seguintes
informações: Dados do fabricante, composição, peso, tabela nutricional, e demais
características do produto e a inscrição “VENDA PROIBIDA”
Obs.: A embalagem secundária deverá ser em caixa de papelão.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EXIGIDAS EM PORÇÃO DE
25 GRAMAS: Quantidade por porção:
Valor energético mínimo:
136 kcal = 571 kj
Carboidratos máximo:
15 g
Proteínas máximo:
1,1 g
Gorduras totais máximo:
8g
Gorduras Saturadas máximo:
7g
Gorduras Trans:
0g
Fibra alimentar mínimo:
0,8 g
Sódio máximo:
11mg

3) JUSTIFICATIVA
3.1. A aquisição de Ovos de Páscoa tem como justificativa a distribuição aos
alunos das escolas municipais para a celebração da Páscoa, que tradicionalmente
se distribui ovos de chocolate para a comemoração da data. Justificamos ainda, o
acréscimo de 3% no quantitativo, pois há possibilidade de recebimento de
matrículas e ou transferências de alunos até a data da entrega dos ovos.
4) DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do Município, no prazo de
até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos, acompanhadas das notas
fiscais correspondentes, conforme disposto nos Arts. 67 e 73 da Lei 8.666/93.
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5) PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:
5.1 - O fornecimento do objeto será parcial até 01/04/2022, levando em
consideração o percentual de acréscimo, que se necessário, deverá ser realizada
até o dia 06/04/2022, mediante emissão de Nota de Empenho ou documento
equivalente.
5.2 - A Administração rejeitará o objeto em desacordo com o Contrato, com base
no Art. 76 da Lei 8.666/93
6) DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
- Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002;
- Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações;
- Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº
147/2014.
7) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1 - Fornecer o objeto adjudicado no local, preços e nas condições indicadas
neste Termo de Referência e conforme Autorização de fornecimento ou Nota de
Empenho;
7.2 - Estar, como condição para assinatura do termo de compromisso, com toda
documentação exigida para participação deste certame em situação regular e
apresentar todas as ALTERAÇÕES SOFRIDAS pelo contrato social ou
documento equivalente, conforme o caso;
7.3 - Cumprir, fielmente, suas prestações contratuais em conformidade com os
termos deste Termo de Referência;
7.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento pelo Município de Igarata/SP;
7.5 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação do objeto desta contratação;
7.6 - Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução
contratual por parte do representante do Município de Igaratá, devendo prestar
todas as informações requeridas e atender às determinações do fiscal para a
correção de eventuais vícios encontrados;
7.7 - Cumprir outras determinações previstas na Lei n° 8.666/93 e no Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90);
7.8 - Manter, durante todo o período contratual, todas as condições habilitatórias
exigidas nesta licitação.
7.9 - Fornecer o objeto, nas especificações contidas neste Termo de Referência,
dentro dos melhores padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos
eventuais que comprovadamente vier a causar.
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7.10. O licitante vencedor obriga-se a fornecer nova Planilha de Preços
(proposta consolidada) com os devidos preços unitários e totais ofertados
na sessão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da
sessão pública, juntamente com a Amostra do chocolate.

8) DA CONTRATAÇÃO
8.1 – Os pedidos serão realizados através de Autorização de Fornecimento ou
Nota de Empenho, nas quantidades e locais indicados neste Termo de
Referência.
8.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
8.3. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante
assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do
presente EDITAL.
8.4 – A contratação será celebrada com vigência até 30/05/2022, contados da
data da assinatura do termo de contrato, podendo ser prorrogáveis.
9) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 – As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo de Referência,
correrão
à
conta
das
seguintes
dotações
orçamentárias:
02.05.01.12.361.0501.2009.3.3.90.30 e 02.05.06.12.365.0503.2008.3.3.90.30.
10. DOS ENDEREÇOS DE ENTREGA
LOCAIS

ENDEREÇO

EMEI Carlos Gomes

Rodovia Prefeito Joaquim Simão, Jd.
Rosa Helena, Igarata/SP

EMEIF Bairro Parque
Alpina

Bairro Parque Alpina – Igaratá - SP

EMEIF Profª Leonina
Vieira de Barros

Rua Irineu Prianti Chaves, nº 285

EMEIF Irmã Paula G.
Nunes

Rua Irineu Prianti Chaves, nº 130

EMEI Bairro Harmonia

Bairro Harmonia – Igaratá - SP

EMEIF Petronilha de
Sousa

Rua João Lucas da Silva, nº 40 – Jd.
Rosa Helena – Igaratá - SP
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EMEF Águas de Igaratá

Bairro Canto das Águas – Igaratá SP

EMEIF Benedito
Rodrigues de Oliveira

Bairro Boa Vista – Igaratá – SP.

EMEI Água Branca

Bairro Água Branca – Igaratá - SP

11) PEDIDOS
11.1 Os pedidos deverão ser efetuados através de Autorização de fornecimento,
Nota de Empenho ou outro documento equivalente enviado através de “fac-símile”
ou correspondência eletrônica “e-mail” constando: data, valor unitário, valor total
quantidade, local e horário a ser entregue. Os objetos licitados deverão ser
entregues em 02 (dois) dias, junto com a nota fiscal para conferencia dos dados
mencionados acima, incluindo data, assinatura e carimbo do responsável pelo
recebimento, que deverá ser servidor designado para tal.
12) VALIDADE DA PROPOSTA
12.1 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias e o prazo de entrega do
produto será de três dias, úteis, após a emissão da ordem de fornecimento,
devendo ser garantida a entrega do produto até o seu destino final.
12.2 O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias contados à partir da data
de entrega do produto.
12.3 O produto a ser entregue estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante,
mediante prévia análise da Nutricionista, e, para tanto, o mesmo será submetido
ao recebimento provisório, nos termos do art 73, inciso II da Lei nº 8.666/93;
12.4. Caso os produtos a serem entregues estejam em desacordo com as
especificações contidas na proposta de preços, serão rejeitados; a Contratada
ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para o Contratante, o produto
que vier a ser recusado, observadas as penalidades cabíveis.

13)

DAS AMOSTRAS

13.1. A licitante VENCEDORA, classificada e habilitada, deverá apresentar, no
prazo de até 02 (dois) dias, amostras do item, devidamente identificada para
análise da equipe técnica, conforme especificação indicadas no Anexo I deste
Edital.
13.2. Serão adotados os critérios para análise: Composição, peso, tamanho,
odor, paladar, tabela nutricional, embalagem e demais características.
13.3

DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICAÇÕES

13.3.1 Deverá ser apresentado em momento oportuno uma declaração de
disponibilidade de entrega dos laudos abaixo relacionados, devendo ser
entregues em até 03 dias após sessão juntamente com as amostras.
•
Laudo Bromatológico conclusivo (de acordo com a legislação vigente e
Edital)
contendo
as
análises:
físico-químico,
microbiológico,
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macroscópico/microscópico, histológico e impurezas. O prazo de validade do
Laudo não poderá ser superior a 12 (doze) meses da data de expedição, exceto
nos casos em que o interregno indicado no documento seja outro, o qual deverá
prevalecer.
•
Laudo de rotulagem nutricional analítico.
•
Ficha Técnica assinada;

Igaratá, 24 de fevereiro de 2022.
REGINA CELIA FORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº 07/2022
Menor Preço
Prezados Senhores:
Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no
Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as
penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
exigidos neste Edital, inexistindo fatos impeditivos para nossa habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Local e data:
___________________________________________________________
(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.:
Cargo/função:

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVE, OBRIGATORIAMENTE, SER ENTREGUE
FORA DOS ENVELOPES, SOB PENA DE A LICITANTE SER IMPEDIDA DE
PARTICIPAR DO CERTAME.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO - Art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República;
Pregão Presencial nº 007/2022
Menor Preço
Prezados Senhores,
A empresa __________________________ inscrita no CNPJ sob nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)__________________________, titular da Carteira de Identidade
nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA, para fins
do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como
não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores
de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14
(catorze) anos.

________________, _____ de _____________ de 2022.

____________________________
Representante Legal/Procurador

Inserir no envelope “Documentação”
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ANEXO IV
Pregão Presencial nº 007/2022
Menor Preço

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(Razão Social da licitante) .................................................., através de seu
Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi
considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Declaramos ainda que não possuímos servidor público da ativa, ou empregado
de empresa pública, em nosso quadro societário;
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
_________________________, em _____ de ____________________ de
2022.

_______________________________________________________________
_
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

Inserir no envelope “Documentação”
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Pregão Presencial N.º 07/2022
TIPO MENOR PREÇO
Eu, ____________________________________________________________,
(nome completo do Representante Legal da empresa licitante)
E______________________CRC n° ___ ____________,
(nome completo do Contador da empresa licitante e nº registro entidade de
classe)
Para fins de participação do Pregão Presencial n.º 00xx/2022, da Prefeitura
Municipal de Igaratá, declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa
___________________________ (nome da pessoa jurídica):
•

•

Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º (terceiro) da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da
referida Lei.
Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os
previstos nos incisos do § 4° do artigo 3º da Lei Complementar n°
123/2006.

_____________,___, ___ de ______________________ de 2022.

_____________________________________________________
(empresa proponente)
CARIMBO CNPJ

(assinatura e carimbo do representante legal) ou
Contador)

(assinatura e carimbo do

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue para fins de credenciamento.
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 07/2022
Menor Preço
Proponente
Nome
/
Razão
Social
da
Proponente____________________________________________________
Endereço______________________________________________________
CNPJ/MF: ________________________
DDD/Telefone/Fax__________________________________
e-mail (se houver):__________________________________________
Representante legal RG .............................CIC/MF..........................................
Cargo / Função:___________________________________________________

DADOS BANCARIOS:
BANCO (Nome e nº): ___________________________________________
AGÊNCIA Nº: _________________________________________________
CONTA Nº: ___________________________________________________
ITEM

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

01

1.737

unid.

ovo de chocolate ao leite, com 01
(uma) trufa do mesmo chocolate,
recheadas nos sabores: morango,
chocolate branco ou brigadeiro,
pesando
25
gramas
cada
(variação de até 10%), envoltos
em papel alumínio, com a
identificação de composição e
sabor, acondicionadas dentro do
ovo. O Ovo deverá medir no
mínimo 130 mm de altura e
conter peso total de 150 gramas
(variação de até 10%). Deverá
ser embalado individualmente em
papel aluminizado, com fita de
nylon na amarração do ovo.
Composição: Açúcar, leite em pó
integral,soro de leite parcialmente
desmineralizado, massa de cacau,
gordura vegetal, emulsificantes:
lecitina
de
soja,
poliglicerol
poliricinoleato e aromatizante.
Não contém glúten. Embalagem
litografada contendo as seguintes
informações:
Dados
do
fabricante,
composição,
peso,

MARCA

PR.
UNIT

PR.
TOTAL
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tabela nutricional, e demais
características do produto e a
inscrição
“VENDA
PROIBIDA”,
conforme
especificações
e
condições estabelecidas no Termo
de Referência
VALOR POR EXTENSO: .............................................. (.................)
Carimbo CNPJ/MF
I – PRAZOS E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
Declaramos estarmos cientes e nos comprometemos a entregar os produtos
conforme as seguintes condições de fornecimento:
1.1 - Os produtos serão acondicionados em suas embalagens originais fechadas
e atenderão plenamente à descrição e características mínimas descritas no
Edital, devendo constar na proposta a marca dos itens cotados e devendo ser
entregues de maneira a permitir recebimento, conferência e armazenagem em
perfeitas condições.
1.2 -A entrega será imediata no locais indicados no Termo de Referencia;
1.3 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias uteis, contados a partir do primeiro dia
útil após a retirada da Nota de Empenho.
Il – VALOR
2.1 – Nos preços estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação,
observada a legislação vigente.
2.2 – Nos preços não há inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária.
III – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Estamos cientes de que os pagamentos se processarão por ordem bancária, no
30º (trigésimo) dia, a contar da data de emissão da Nota de Empenho.
V – VALIDADE DA PROPOSTA
A presente Proposta é válida pelo prazo de ........ (.................) dias (mínimo
60 (sessenta) dias), a partir desta data.
Vl – DECLARAÇÕES EXTRAS
6.1 - Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão,
comprometendo-nos a cumprir fielmente suas especificações e disposições,
bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as
normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, ao qual
nos sujeitamos em todos os seus termos.
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Local ____________ Data ______ / _______ / ________
Nome do Representante Legal para Assinatura : ____________
RG___________ CPF______
Cargo/ Função:____________________

___________________________________________
(assinatura sob carimbo da empresa,
com nome e cargo da pessoa que assina)

1.

O preço unitário deverá ser expresso em moeda corrente nacional
“Real”, com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, da época da
elaboração da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro
ou previsão inflacionária.
2. A não informação do número da conta corrente impede a emissão da
Nota de Empenho.
3. Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa.
Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer
sua identificação na folha com no mínimo a razão social, número do
CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.
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ANEXO VII - Minuta de Contrato
Pelo presente instrumento e melhor forma de direito, as partes abaixo
identificadas firmam o presente contrato para o fornecimento de 1737 OVOS
DE CHOCOLATE, na forma, termo e condições que prescreve.
I – DAS PARTES
1.1. CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE IGARATÁ, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ 46.694.147/0001-20, com sede a Av. Benedito
Rodrigues de Freitas, 330, centro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, Portador do RG nº
XXXXXX e do CPF/MF nº XXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, doravante
simplesmente denominado CONTRATANTE.
1.2. CONTRATADA: ..............................................., pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ ................., com sede na Rua ................... n° ..........,
Bairro.............., Cidade............, Estado..........., CEP: ..............., neste ato
representado por ...................., sócio - gerente, RG. n ° ................., e CPF
....................., residente e domiciliado na Rua .........................., n ° .......,
Bairro ..........., – SP, doravante simplesmente denominado CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.

Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de 1.737 (um mil,
setecentos e trinta e sete) unidades de ovos de chocolate ao leite, com
01 (uma) trufa do mesmo chocolate, recheadas nos sabores: morango,
chocolate branco ou brigadeiro, pesando 25 gramas cada (variação de
até 10%), envoltos em papel alumínio, com a identificação de
composição e sabor, acondicionadas dentro do ovo. O Ovo deverá medir
no mínimo 130 mm de altura e conter peso total de 150 gramas
(variação de até 10%). Deverá ser embalado individualmente em papel
aluminizado, com fita de nylon na amarração do ovo. Composição:
Açúcar, leite em pó integral,soro de leite parcialmente desmineralizado,
massa de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lecitina de soja,
poliglicerol poliricinoleato e aromatizante. Não contém glúten.
Embalagem litografada contendo as seguintes informações: Dados do
fabricante, composição, peso, tabela nutricional, e demais características
do produto e a inscrição “VENDA PROIBIDA”,,conforme Autorização de
Fornecimento e conforme as especificações constantes no Termo de
Referência, que integrou o Edital de Licitação como Anexo I, proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo licitatório –
Pregão Presencial nº 00xx2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE
ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. Os produtos serão fornecidos, parcialmente até 01/04/2022, levando em
consideração o percentual de acréscimo, que se necessário, deverá ser
realizada até o dia 06/04/2022, mediante emissão de Nota de Empenho ou
documento equivalente, quantidades ajustadas pela Contratante,

29

2.2. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da
CONTRATADA, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
2.3. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos na Autorização de
Fornecimento, contados a partir do recebimento da respectiva requisição.
2.4. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagens,
seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, conforme art. 71 e
seu § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
3.1. O objeto do presente contrato, será recebido provisoriamente, em até 03
(três) dias úteis, contados da data da entrega dos produtos, no local e
endereço indicados, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura que deverá
ser emitida para a Razão Social MUNICÍPIO DE IGARATA.
3.2. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral
(RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do
CONTRATANTE responsável pelo recebimento.
3.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
3.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
3.3.1.1. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
3.3.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar
sua complementação ou rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
3.3.3. Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
3.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 02 (dois)
dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
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4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de
entrada da nota fiscal/fatura, no Setor de Compras da Prefeitura, na forma
prevista na cláusula terceira.
4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua
apresentação válida.
4.3. O pagamento será feito mediante conta corrente em nome da Contratada,
ou através Ordem de Pagamento / Boleto Bancário.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
5.1. Valor total do presente contrato é estimado em R$ _______ (________),
serão suportadas pela Dotação Orçamentária prevista para o exercício de
2022:
5.2. As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta dos seguintes
recursos
orçamentários:
02.05.01.12.361.0501.2009,
02.05.01.12.365.0501.2060 e 02.05.0112.365.0501.2061 - 3.3.90.30
5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável até o final do contrato.
O valor resultante deste Pregão Presencial, que resultar em Contrato com a
licitante vencedora, não sofrerá qualquer reajuste durante sua vigência, salvo,
fatos supervenientes que aumentem os encargos do contratado.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. O presente contrato terá vigência até 30/05/2022.
6.2.

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no
artigo 57, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento
de contrato, do Edital da Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos
diplomas federais de Licitações, cabe à CONTRATADA:
7.1.1. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os
recursos materiais e humanos necessários.
7.1.2.
Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.
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7.1.3.
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do
artigo 71, da Lei Federal nº 8.666/93.
7.1.4. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a
execução do objeto da contratação, tais como transportes, frete, carga e
descarga, etc.
7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo.
7.1.6. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, conforme art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes
das disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE:
a) Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da execução contratual.
b) Expedir as requisições, nos moldes estipulados na cláusula segunda, com
indicação do local em que objeto deverá ser entregue.
c) Facilitar, por todos os meios, no exercício das funções da CONTRATADA,
dando-lhe acesso às suas instalações para a entrega do objeto contratado.
d) Providenciar o pagamento das faturas aprovadas.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO OBJETO
CONTRATADO
9.1. CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério
exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor atualizado do contrato.
9.2. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo
Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº
8.666/93.
9.3. O valor deste Contrato não sofrerá qualquer reajuste durante sua vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
10.1. Aplicam-se a presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº
8.666/93; Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 16/2021
(ANEXO IX) deste Edital.
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CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA
–
DA
RESCISÃO
RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

CONTRATUAL

E

11.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as
conseqüências previstas nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
11.2.A contratada reconhece, desde já, os direitos do contratante nos casos de
rescisão administrativa prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1. Não será exigida a prestação de garantia para a execução deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO A REGER O CONTRATO
13.1. O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelo estabelecido no
Edital de Pregão Presencial nº.0xx2022, pelas normas de direito público,
aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, conforme prevê o artigo 54, “caput”, da Lei n°.
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
14.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, não
resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca da
Cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Fica ajustado, ainda que:
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele
estivessem transcritos:
a) O Edital da Licitação nº 0xx/2022 e seus anexos.
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA.
As partes por estarem de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o
presente TERMO em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de
direito.
Igaratá, de

CONTRATANTE

de 2022.

CONTRATADA
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)
CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: ___________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do
TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º
das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
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CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO VIII - DECRETO NO 016, DE 19 DE
FEVEREIRO DE 2021

Estabelece normas regulamentares sobre
o
procedimento
administrativo
de
apuração de infrações administrativas
cometidas por licitantes e contratados; a
aplicação de sanções; e delega poderes à
Secretaria Municipal de Administração,
Finanças,
Planejamento
e
Gestão
Estratégica, e dá outras providências.

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, Prefeito Municipal
de Igaratá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições, em especial aquelas
constantes do art. 70, incisos III e VIII da Lei Orgânica c/c o disposto na Lei
Municipal nº 1.448, de 25 de fevereiro de 2009; e,
Considerando o disposto na Constituição da República
Federativa do Brasil, em especial no seu art. 37;
Considerando as previsões elencadas na Lei de
Licitações e Contratos da Administração Pública - Lei nº 8.666, de 1993; Lei
Federal nº 10.520, de 2002 – Lei do Pregão; e demais legislação correlata;
Considerando que nos termos do art. 14 do Decreto
Lei nº 200/1967, o trabalho administrativo será racionalizado mediante
simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como
puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco;
Considerando
finalmente,
a
necessidade
de
disciplinar o processo administrativo de apuração de infrações administrativas
havidas no âmbito das contratações públicas realizadas pela Administração
Pública de Igaratá, nos termos do autorizado pelo art. 118 da Lei nº
8.666/1993;
DECRETA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Do Âmbito de Aplicação
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Art. 1º. Este Decreto estabelece normas regulamentares
sobre o procedimento administrativo, no âmbito da Administração Pública
Municipal, voltado à aplicação de sanções administrativas aos licitantes e
contratados, fundamentadas na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e no artigo 7º,
da Lei Federal nº 10.520, de 2002; e atribui competência à Secretaria Municipal
de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica para
normatizar, instruir, julgar, designar comissões e aplicar sanções.
Parágrafo único. Estas normas aplicam-se também às
contratações celebradas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, com
fundamento no art. 24 e art. 25, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 2º. Para os fins deste Decreto consideram-se:
I - Órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da
Administração Direta Municipal;
II - Licitante: pessoa física ou jurídica participante de
licitação, inclusive nas modalidades dispensa e inexigibilidade, realizada pela
Administração Pública Municipal;
III - Contratado: pessoa física ou jurídica signatária de
contrato com a Administração Pública Municipal, inclusive derivadas de
licitações realizadas no sistema de registro de preços;
IV - Autoridade competente: agente público investido de
capacidade administrativa, para expedir atos administrativos;
V - Comissão: conjunto de servidores instituído por ato
de autoridade competente, com a função de instruir e concluir de forma
fundamentada o procedimento administrativo para aplicação de possíveis
sanções administrativas aos licitantes e contratados ou arquivamento do
processo; e
VI - Sanção administrativa: penalidade prevista em Lei,
regulamento, instrumento editalício ou contrato, aplicada pela Administração
Pública Municipal no exercício da função administrativa, como consequência de
um fato típico administrativo com a observância dos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, garantidos por meio do devido processo
legal.
Seção II
Da Competência para a Apuração das Infrações Administrativas
Art. 3º. A Secretaria Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica é o Órgão competente para
instaurar procedimentos e processos administrativos, constituir comissões para
apurar infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados no
Município.
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Parágrafo único. Estas normas aplicam-se também às
contratações celebradas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, com
fundamento no art. 24 e art. 25, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 4º. Cabe ao Secretário Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica designar os membros da
Comissão de Sanção de Empresas para os trâmites administrativos do
processo.
§1º. A Comissão será nomeada por portaria, sendo
composta por no mínimo 03 (três) membros, sendo, obrigatoriamente, indicado
1 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica e 1 (um) representante da Secretaria
Municipal dos Negócios Jurídicos.
§2º. No ato formal de nomeação estará previsto qual
membro será o Presidente.
§3º. Serão impedidos de participar das comissões
servidores que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido relação jurídica
com licitantes ou contratados envolvidos.
§4º. Configurado o impedimento previsto no §3º,
deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à
do substituído.
Art. 5º. Compete à Comissão de Sanção de Empresas CSE:
I - autuar, instruir e conduzir os processos
administrativos que visem à apuração de atos infracionais às normas legais em
matéria de licitação e contratos administrativos de que possam resultar a
aplicação das sanções;
II - diligenciar junto às Unidades para a obtenção de
elementos e informações necessários ao bom andamento dos seus trabalhos;
III - promover investigações e diligências necessárias,
exercendo suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o
sigilo imprescindível à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da
Administração Pública Municipal;
IV - requisitar documentos e/ou informações necessárias
ao pleno esclarecimento dos fatos, os quais não poderão ser sonegados, sob
pena de responsabilidade pessoal; e
V - emitir relatório final.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Seção I
Do Início do Processo
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Art. 6º. A abertura de Processo Administrativo de Sanção
de Empresas deverá ser solicitada, preferencialmente, pelo ordenador da
despesa a qual a licitação ou contrato for vinculado, sempre que verificar
descumprimento das cláusulas contratuais ou cometimento de atos que visem
fraudar os objetivos de licitação.
Art. 7º. A abertura de Processo Administrativo dependerá
de instrução prévia, elaborada pelo Órgão requisitante ou de ofício pela
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão
Estratégica, contendo:
I – Ofício e/ou Comunicação Interna do requerente com
solicitação de abertura de Processo Administrativo, contendo:
a) identificação do Licitante ou Contratado;
b) o relato da conduta irregular, destacando a(s)
cláusula(s) do instrumento convocatório ou do contrato infringida(s); a infração
cometida; o inadimplemento contratual; ou a irregularidade em licitação;
c) os motivos que justificam a incidência de
penalidade administrativa;
d) número do edital, do contrato/ata de registro de
preços, termo aditivo e nota de empenho; e
e) indicação, sempre que possível, de 1 (um) servidor
para compor a Comissão.
II - Cópia dos seguintes documentos:
a) edital com projeto básico/termo de referência;
b) contrato e seus aditivos contendo toda e qualquer
alteração;
c) autorização de fornecimento - AF;
d) notificação para empresa e resposta (se houver);
e,
e) demais peças facultativas que julgar pertinente.
III - Parecer Jurídico prévio emitido pela Secretaria dos
Negócios Jurídicos, abordando a viabilidade de abertura de Processo
Administrativo, indicando às possíveis cláusulas editalícias, contratuais, legais
e/ou regulamentares infringidas.
§1º. Fica resguardada à CSE a possibilidade de
exigência de outros documentos que considerar pertinente à deflagração do
processo.
§2º. A deflagração do Processo Administrativo
dependerá da instrução encaminhada com todas as peças exigidas.
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Art. 8º. O Processo Administrativo será instaurado pelo
Prefeito Municipal, por meio de portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município, devendo conter:
I - identificação da empresa e/ou pessoa física
averiguada;
II
identificação
do
processo
original
da
licitação/contrato, que supostamente teve suas regras e/ou cláusulas
descumpridas pelos licitantes ou contratados;
III - a menção às disposições legais aplicáveis ao
procedimento para apuração de responsabilidade;
IV - a designação da Comissão de servidores que irá
conduzir o procedimento; e
V - o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão.
Seção II
Da Comunicação dos Atos
Art. 9º. O licitante ou contratado deverá ser intimado dos
despachos, decisões ou atos que lhe facultem oportunidade de manifestação
nos autos ou lhe imponham deveres, restrições ou sanções; bem como das
decisões sobre quaisquer pretensões por ele formuladas.
§1º. Na intimação pessoal, caso o destinatário e/ou
seu represente legal se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o
servidor encarregado certificará a entrega e a recusa.
§2º. A intimação pode ser efetuada por ciência no
processo, por meio eletrônico, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama, fax, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
§3º. Quando o intimado indicar endereço eletrônico
para recebimento de comunicações, a intimação poderá ser efetuada por email, juntando-se aos autos o respectivo comprovante de leitura.
§4º. Não recebido no prazo de dois dias úteis o
comprovante de leitura referido no §3º deste artigo, a Administração deverá
providenciar a intimação pelos demais meios previstos nesta Lei.
§5º. No caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por
edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
§6º. As intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado
supre sua falta ou irregularidade.
Seção III
Do Regime dos Prazos
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Art. 10. Os atos do processo devem ser realizados em
dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão Administrativo
Municipal.
Art. 11. Os prazos serão sempre contados em dias úteis,
salvo disposição expressa em contrário, interrompendo-se nos sábados,
domingos e feriados.
Art. 12. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento.
§1º. Os prazos fluirão a partir do 1º (primeiro) dia útil
após o recebimento da notificação.
§2º. Considerar-se-á prorrogado o prazo, até o
primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado,
ou dia em que não houver expediente no órgão da Administração Pública
Municipal responsável pelo procedimento ou este for encerrado antes da hora
normal.
Art. 13. O procedimento administrativo deverá estar
concluído em até 90 (noventa) dias da sua instauração, salvo imposição de
circunstâncias excepcionais.
Parágrafo único. A excepcionalidade a que se refere o
caput deste artigo deverá ser justificada pela Comissão responsável pelo
procedimento à autoridade competente, em até 5 (cinco) dias antes à expiração
do prazo.
Seção IV
Da Instrução
Art. 14. Instaurado o processo, o licitante ou contratado
será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento da notificação no caso de possível aplicação das sanções de
multa, advertência, suspensão temporária ou impedimento de licitar, e 10 (dez)
dias úteis caso existam fortes indícios para possível aplicação da sanção de
declaração de inidoneidade, conforme o § 3º, art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993.
§1º. A notificação deverá conter:
I - identificação do licitante ou contratado;
II - finalidade da notificação;
III - prazo e local para apresentação da defesa;
IV - a necessidade de o intimado atender à notificação;
V - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;
VI - a informação da continuidade do processo
independentemente da manifestação do licitante ou contratado; e
VII - a sanção a ser aplicada e sua gradação, nos termos
da Lei nº 8.666, de 1993 e/ou Lei nº 10.520, de 2002.
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§2º. As notificações serão nulas quando feitas sem a
observância das prescrições legais, mas a resposta do licitante ou contratado
supre sua irregularidade.
Art. 15. O licitante ou contratado poderá juntar
documentos e pareceres, bem como aduzir alegações referentes à matéria
objeto do processo.
§1º.
Os
elementos
probatórios
deverão
ser
considerados na motivação do relatório e da decisão.
§2º. Somente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas ou providências propostas pelo licitante ou
contratado quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
Art. 16. Ao licitante ou contratado incumbirá provar os
fatos e situações alegados, sem prejuízo da autoridade processante averiguar
as situações indispensáveis à elucidação do caso e imprescindíveis à formação
do seu convencimento.
§1º. O Presidente da Comissão poderá denegar
pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum
interesse para o esclarecimento dos fatos.
§2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando
a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.
Seção V
Do Relatório e Decisão
Art. 17. Findada a instrução, em estrita observância aos
preceitos do contraditório e da ampla defesa, ao final, seguir-se-á o relatório,
peça informativa e opinativa, que deverá conter o resumo do procedimento e
conclusão fundamentada da Comissão pela aplicação de sanções
administrativas aos licitantes ou contratados ou arquivamento do processo.
§1º. O Secretário Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica, após receber o processo
encaminhado pela Comissão, encaminhará o mesmo à Secretaria dos Negócios
Jurídicos, para emissão de parecer jurídico quanto à legalidade e respeito aos
trâmites processuais e ao princípio do contraditório e da ampla defesa devendo,
o órgão consultivo, restituir o processo no prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, salvo circunstâncias excepcionais devidamente justificada nos autos.
§2º. O processo retornará ao Secretário Municipal de
Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica para a decisão de
mérito, após a análise dos autos.
§3. Caso o Secretário Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica entende pela possibilidade de
aplicação da sanção prevista no inc. IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993,
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os autos deverão, obrigatoriamente, ser remetidos ao Chefe do Poder Executivo
para decisão.
Art. 18. Após a decisão, o extrato deverá ser publicado
no Diário Oficial Eletrônico do Município, contendo:
I - nome ou razão social do licitante ou contratado e
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - número do processo administrativo;
III - as justificativas e fundamentação legal;
IV - número da licitação/contrato; e
V - sanção aplicada, com os respectivos prazos de
impedimento.
Parágrafo único. Após proferida a decisão caberá recurso
e/ou pedido de reconsideração, observando-se o disposto no Capítulo IV deste
Decreto.
CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Das Sanções
Art. 19. Pela inexecução total ou parcial das obrigações
contratuais, assim como o atraso injustificado ou sua execução irregular, bem
como o comportamento inidôneo durante o procedimento licitatório ou de
contratação poderá, garantida a defesa prévia, ser aplicada ao licitante e/ou
contratado as seguintes sanções:
I - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
II - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002:
a) impedimento de licitar e contratar com a
Administração, por período não superior a 5 (cinco) anos;
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b) multa.
Art. 20. As sanções de suspensão temporária e a
declaração de inidoneidade poderão, também, ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que em razão dos contratos regidos pela Lei federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993:
I - tenham sofrido condenação definitiva por
praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os
objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuírem idoneidade para
contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Art. 21. A aplicação da penalidade de multa independe de
prévia aplicação de penalidade de advertência.
Art. 22. As penalidades previstas neste capítulo poderão
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais
pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e contratuais análogos.
Art. 23. O licitante e/ou contratado, em razão se sua
inadimplência, arcará, ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente
diferença de preços verificada em decorrência de nova contratação, se nenhum
dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos
pela inadimplente, sem prejuízo das sanções cabíveis.
Seção II
Da Sanção de Advertência
Art. 24. A sanção de advertência, prevista no inciso I do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, consiste na comunicação formal ao infrator
decorrente da prática de infrações leves, assim entendidas aquelas que
ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial ofensivo para a
Administração, funcionando como caráter educativo, de mera adequação da
conduta da empresa faltosa.
Seção III
Da Sanção de Multa
Art. 25. A pena de multa será assim aplicada:
I - de até 30% (trinta por cento) do valor total corrigido
da avença, no caso de inexecução total do contrato;
II - de até 30% (trinta por cento) do valor corrigido da
avença, relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de inexecução
parcial do contrato;
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III - de até 5% (cinco por cento) do valor corrigido da
avença, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, acrescido de:
a) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para
atrasos de até 50% (cinquenta por cento) do prazo estipulado na contratação
para entrega do objeto ou de sua parcela; e,
b) 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, para atrasos
superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo estipulado na contratação
para entrega do objeto ou de sua parcela, no que exceder ao prazo previsto na
alínea “a” deste inciso.
§1º. Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”,
do inciso III, deste artigo, serão calculados sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos
impostos destacados no documento fiscal.
§2º. A reincidência, nos termos previstos no inciso II
do parágrafo único, do artigo 31, deste Decreto, referente ao descumprimento
do prazo de entrega ensejará a aplicação da multa acrescida em até 50%
(cinquenta por cento) sobre seu valor.
§3º. O valor correspondente à multa aplicada poderá
ser, a critério da Administração, descontado dos pagamentos devidos em
decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção, ou descontado da
garantia prestada para o mesmo contrato.
§4º. Inexistindo o desconto nos moldes previstos no
§3º deste artigo, o correspondente valor deverá ser recolhido, através de
depósito bancário, em conta corrente, em nome do Município de Igaratá, no
prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação.
§5º. O valor da penalidade ficará restrito ao valor total
do contrato e ou documento equivalente, nos termos da legislação civil.
§6º. O atraso injustificado superior a 45 (quarente e
cinco) dias corridos será considerado como inexecução total do Contrato ou da
Ata de Registro de Preços, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos
e/ou cancelados, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no
ato da autoridade competente.
§7º. Os atos convocatórios e os contratos poderão
prever outras hipóteses de multa, desde que devidamente justificadas pela
autoridade competente, sem prejuízo da obrigatória utilização das regras
processuais dispostas neste Decreto.
Art. 26. O não pagamento das multas no prazo e formas
indicados, implicará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de
Igaratá, com posterior adoção de medidas de cobrança, inclusive judiciais.
Art. 27. O valor das multas terá como base de cálculo o
valor da contratação, reajustado e atualizado monetariamente pelo índice da
Unidade Fiscal do Município de Igaratá - UFMI, desde a data do
descumprimento da obrigação até a data do efetivo recolhimento.
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Parágrafo único. O valor da multa deverá ser
recolhido, através de depósito bancário, em conta corrente nominal do
Município de Igaratá, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação.
Art. 28. A multa pecuniária pode ser aplicada
conjuntamente com as sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, do inciso I, e na
alínea “a”, do inciso II, todos do artigo 19 deste Decreto.
Seção IV
Da Sanção De Suspensão Temporária De Participação Em Licitação e Do
Impedimento De Licitar E Contratar Com A Administração
Art. 29. As hipóteses para aplicação da sanção de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, previstas no inciso III, do artigo 87, da Lei federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, são:
I - atraso na entrega de bens e serviços contratados;
II - não entrega de bens e serviços contratados;
III - descumprimento ou abandono das obrigações
contratuais em se tratando de serviços contínuos;
IV - alteração da quantidade ou qualidade do objeto
contratado;
V - falta de regularização junto ao Cadastro Municipal de
Fornecedores ou não entrega, no prazo estipulado pela Administração, dos
documentos necessários para a liquidação e pagamento da despesa;
VI – inércia na devolução dos valores recebidos
indevidamente após ser devidamente notificado;
VII - inércia na regularização dos documentos fiscais no
prazo concedido, na hipótese de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006;
VIII - induzir em erro a Administração;
IX – atrasar injustificadamente na execução da Ata de
Registro de Preços ou contrato, implicando em necessária rescisão e/ou
cancelamento do instrumento;
X – paralisação injustificada do serviço, da obra ou do
fornecimento de bens;
XI – prática de atos irregulares ou ilegalidades para
obtenção de cadastramento junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores;
XII – causar o cancelamento da Ata de Registro de
Preços ou à rescisão contratual;
XIII – recusa em contratar dentro do prazo de validade
da proposta;
XIV - ausência de entrega da documentação exigida no
edital;

46

XV - não manutenção da proposta, durante o seu prazo
de validade; e,
XVI outros descumprimentos das obrigações
contratuais ou comportamentos inidôneos durante o procedimento de
licitação/contratação, para os quais, após a devida análise do caso concreto,
não venham a se enquadrar, pelas suas peculiaridades, na aplicação da sanção
tratada no artigo 30 deste Decreto.
Seção V
Da Sanção De Declaração De Inidoneidade Para Licitar Ou Contratar
Com A Administração Pública
Art. 30. A sanção de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada considerando as
características de cada caso, suas peculiaridades e pautando-se pelo princípio
da legalidade, devendo, obrigatoriamente, serem justificadas no processo
administrativo e endossadas pela autoridade competente.
CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES E DOS CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES
Art. 31. A responsabilidade do infrator será apurada
segundo
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a observância do devido
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a eles inerentes, devendo a autoridade competente tomar como base
para a definição da penalidade adequada, fixação do valor da multa e aplicação
das sanções administrativas, dentre outros, os seguintes critérios para a
dosimetria do tipo e extensão da sanção, elementos e circunstâncias:
I – a natureza e a gravidade da falta;
II – os antecedentes;
III – a reincidência;
IV – a existência de advertências e processos de
apuração
de
infração instaurados, em tramitação;
V – as circunstâncias e consequências da conduta: se a
infração foi deliberada ou decorrente de erro do fornecedor, se este foi
transparente ou tentou esconder a falha, se agiu de boa ou má-fé;
VI – a vantagem auferida em virtude da infração;
VII – as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes,
tais
como
as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando devidamente comprovadas
pelo infrator;
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VIII – a intensidade do dano provocado;
IX – o prejuízo causado à Administração; e,
X – a relevância do interesse público atingido.
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, entende-se:
I - por prejuízo, não só em relação à questão financeira,
mas, também, ao princípio da eficiência almejada pela Administração; e,
II - reincidência, o fato da empresa contratada ter
inadimplido, nos termos do Capítulo III, no período de 12 (doze) meses,
contados da aplicação de sanção anterior (previstas no artigo 87 da Lei federal
nº 8.666/93 e no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520/02) no âmbito da
Administração Municipal de Igaratá e a ocorrência do fato gerador da sanção
atual.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
Art. 32. A decisão de aplicação de sanção será publicada
no Diário Oficial do Município, fincando assegurado ao sancionado vista dos
autos e oportunidade para apresentação de recurso e/ou de pedido de
reconsideração.
Art. 32. É facultado ao sancionado interpor recurso contra
a aplicação das sanções de advertência, suspensão temporária ou de multa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão.
Parágrafo único. O recurso será dirigido ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, o qual poderá confirmar, modificar, anular ou
revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida.
Art. 33. Compete ao Prefeito Municipal aplicar a
penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no art. 87, inc. IV da Lei
Federal nº 8.666/1993.
Parágrafo único. Do ato que aplicar a penalidade de
declaração de inidoneidade, cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10
(dez) dias úteis da intimação da decisão.
Art. 34. Após o término do prazo para interposição de
recurso administrativo, o extrato da decisão final deverá ser publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município, contendo:
I - nome ou razão social licitante ou contratado e
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - número do processo administrativo;
III - as justificativas e fundamentação legal;
IV - número licitação/contrato; e
V - sanção aplicada, com os respectivos prazos de
impedimento e/ou suspensão.
CAPÍTULO VI
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35. Observado as disposições deste Decreto, a
Administração só poderá deixar de aplicar a sanção se verificado que:
I - não houve infração ou que o notificado não foi o seu
autor;
II - a infração decorreu de caso fortuito ou força maior;
III - especificamente em relação à aplicação da sanção
de multa, a mesma será dispensada quando estiverem presentes todos os
seguintes critérios:
a) for decorrente de inobservância, por parte da
contratada, do prazo de entrega e/ou prestação de serviço pactuado;
b) não ter gerado prejuízo à Administração, nos
termos previstos no inciso I do parágrafo único do art. 31 deste Decreto;
c) se referir a evento único, não havendo reincidência
dentro do prazo previsto no inciso II do parágrafo único do art. 31 deste
Decreto;
d) não houver a aplicação à contratada, no mesmo
caso concreto, da sanção de suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, previstos no artigo 87, inciso
III, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º, da Lei
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
e) o valor da multa for inferior ao custo médio
estimado de instrução do processo sancionatório.
Parágrafo único. Considera-se o montante de 30
(Trinta) Unidades Fiscais do Município de Igaratá - UFMI como sendo o custo
médio estimado para instrução de um processo sancionatório.
Art. 36. Cópia deste Decreto deverá, obrigatoriamente,
integrar os atos convocatórios dos certames, ou, nos casos de contratações
com dispensa ou inexigibilidade de licitação, dos respectivos instrumentos de
contrato.
Art. 37. Na omissão deste Decreto, aplicam-se
subsidiariamente as regras previstas:
I – nas Leis Municipais nº 1.448, de 25 de fevereiro de
2009 e 1.449, de 09 de março de 2009;
II – na Lei Complementar Municipal nº 005, de 23 de
setembro de 2010, que instituiu o Código Tributário do Município de Igaratá –
CTMI;
III – na Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
IV – no Decreto Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal;
V - na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil; e,
VI – na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de junho de 1989.
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Art. 38. As Secretarias Municipais de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica; e dos Negócios Jurídicos,
expedirão, quando necessário, instruções complementares com vistas à fiel
execução deste Decreto.
Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Igaratá, 23 de fevereiro de 2021.

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
- PREFEITO MUNICIPAL-

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
- DIRETORA DE FINANÇAS-

JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
-Secretária do Gabinete -
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