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EDITAL  
 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. 
 

  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022. 
  

EDITAL Nº 001/2022  
 
TIPO MENOR PREÇO DO ITEM 
 

 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista-SP, Sr. Marcelo Otaviano 
Dos Santos, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de autoridade competente, 
torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico sob o nº 001/2022, objeto do Processo Licitatório nº 016/2022, do tipo menor 
preço,  tendo por objeto a um Rolo Compactador Vibratório Rebocável, liso e com patas 
móveis, novo, de primeiro uso, para uso da Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a 
Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 3.602, de 03 de 
setembro de 2021, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as 
alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e 
demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos 
 
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a aquisição de um Rolo Compactador 
Vibratório Rebocável, liso e com patas móveis, novo, de primeiro uso, para uso da 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência - Anexo I, com recursos por intermédio do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA nº 911675/2021, Plataforma + Brasil n. 
564854/2021, com contrapartida do Município, por menor preço por item e modo de 
disputa aberto, conforme especificações deste Edital e de seus Anexos. 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO (CADASTRAMENTO, 
ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS). 
 
1.2 – A sessão pública de processamento do Pregão será realizada exclusivamente por 

meio eletrônico/Internet, mediante condições de segurança – criptografia e 

autenticação – em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico Fiorilli, 

disponível em http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital, onde estará 

o edital, manual do fornecedor e o link para solicitação da chave de acesso ao 

sistema e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio designados 

nos autos do processo licitatório em epígrafe, conforme datas e horários definidos 

abaixo: 

   
RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 

http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital
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ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 

08h30. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 

09h. 

TEMPO DE DISPUTA: 10 MINUTOS. 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
 

e-mail: compras@monteazulpaulista.sp.gov.br 
 

Fone: (17) 3361-9500, ramais 217/218 
 

1.2.1 – Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
1.2.2 – Os interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos no 
presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação 
da licitação, bem como as condições e prazos de cadastramento, envio e abertura da 
proposta e início da disputa. 

 

1.3 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 
através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) Fiorilli.  
 
1.4 – O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo endereço eletrônico 
http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital, ou  em 
www.monteazulpaulista.sp.gov.br ATOS 
MUNICIPAIS>LICITAÇÕES>PREGÕES>PREGÃO ELETRONICO-2022)  
 
 2 – OBJETO 
 

2.1-  Constitui objeto deste Pregão a Rolo Compactador Vibratório Rebocável, 
novo, de primeiro uso, para uso da Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I,  
com recursos por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento/MAPA nº 911675/2021, Plataforma + Brasil n. 564854/2021, com 
contrapartida do Município, por menor preço global e modo de disputa aberto, conforme 
especificações deste Edital e de seus Anexos. 

 
3-  VALOR ESTIMADO, RESERVA DE RECURSOS – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1- O valor estimado para a presente contratação é de R$ 196.514,68 (cento e noventa 
e seis mil, quinhentos e catorze reais e sessenta e oito centavos)  
 

3.2 – Os recursos necessários para fazer frente às despesas da contratação do objeto 
deste pregão deverão onerar a seguinte dotação orçamentária:   

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
Equipamentos e Material Permanente 

http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital
http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br/
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020800.15.451.0038.1045.1045-4.4.90.52-308 – Rec. Convênio 
020800.15.451.0038.1045.1045-4.4.90.52-309 – Rec. Próprios 
 

 
4 –DAS CONDIÇÕES, RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
4.1 – Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que detenham atividades pertinente e compatíveis 
com o objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e 
normas contidas neste Edital e seus Anexos.  
 

4.2 - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 
credenciamento do licitante, atribuindo poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações, até o limite de horário previsto no Edital  no 
endereço eletrônico http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital, onde 
será disponibilizado o link para solicitação da chave e acesso ao sistema e o manual  do 
fornecedor. 
 

4.3 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de login de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do 
funcionamento e regulamento do sistema. 
 
4.4- A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizados em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação de credenciamento 
ou por iniciativa da Administração.  
 

4.5 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Monte Azul Paulista a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
4.5.1.– Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso de senha. 
 
4.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal (Anexo VI) junto ao 
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 
de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
4.7-  Não poderão participar deste Pregão: 
 
a) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 
b) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
c) Empresário impedido e suspenso de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do 
artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da 
Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
d) Empresário impedido de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 
9.605/98;  
 

http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital
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e) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei 
Federal nº 8.429/92;  
 
f) Empresário declarado inidôneo pelo Poder Público e não reabilitado;  
 
g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum;  
 
h) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/93;  
 
h.1) entende-se por “participação indireta” a que alude o artigo 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico 
acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório 
 
5 – PARTICIPAÇÃO 
 

 5.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento 
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data 
e horário limite estabelecidos; 
 
 5.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da 
desconexão do seu representante;  
 
5.3 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente 
edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da 
licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a 
data e horário para início da disputa. 
 
5.4 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros.  

 
5.5 -Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida ou pelo telefone: (17) 3361-9500 – Ramais 217/218, ou através do e-mail 
compras@monteazulpaulista.sp.gov.br. 
 
5.6 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas, 
a adjudicação do objeto e a homologação do processo deve ser acompanhado pelos 
participantes por meio do site www.monteazulpaulista.sp.gov.br, que veiculará avisos, 
convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes 
ao procedimento. 
   
6. – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 
  
6.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total 
ofertado para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto. 

 

6.3. – Na etapa de apresentação da proposta não haverá ordem de classificação das 
propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação e julgamento 
da(s) proposta(s). 
  
6.4 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O Licitante 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
 
6.5 – A licitante deverá consignar, na forma expressa e em campo próprio do Sistema 
eletrônico as informações abaixo: 
 
a) Preços unitários dos itens, expressos em moeda corrente nacional, escritos em 
algarismo, com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas 
resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as 
despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da 
presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
b) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão 
deste Pregão Eletrônico; 

 
c) A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar em campo próprio do Sistema a condição da empresa para fazer jus aos 
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações 

 
c.1) Para efeitos desta licitação, considera-se microempresas e empresas de pequeno 
porte, respectivamente, as empresas que se enquadram nas definições dos incisos I e II 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. Não se inclui no regime diferenciado e 
favorecido, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica incluída nas vedações 
estabelecidas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
 

c.2) A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa ou empresa de 
pequeno porte para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei 
Complementar nº 123/06 incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às 
penas previstas no artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades 
cíveis e administrativas cabíveis. 
 

6.5.1 – No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser 
informadas no campo próprio a marca e o modelo do(s) produto(s) ofertado(s). 
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6.5.1.1 – A não inserção de informações contendo a marca do(s) produto(s) implicará na 

desclassificação da licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação 

da proposta 

 

6.5.2 - Os equipamentos fornecidos deverão ter garantia de 12 (doze) meses, com 
substituição de peças, incluindo a(s) bateria(s), contados a partir da data de emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.6 – A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico, 

devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha técnica descritiva do 

objeto, conforme o modelo do Anexo IV, por meio de transferência eletrônica de arquivo 

(upload) ao sistema. 

 
 

6.6.1. Condições e prazo de entrega: conforme descrição do termo de Referência – 
Anexo  
   
6.6.2 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da 
sessão deste Pregão Eletrônico; 
  
6.6.3 – Deverá constar ainda na ficha técnica descritiva, as seguintes informações e 
documentos. 
 
a) ESPECIFICAÇÕES, MARCA e MODELO e quando for o caso, informar se a 
empresa é ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações contendo as 
especificações e a marca dos produtos neste campo implicará na desclassificação 
da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da 
proposta; 
  
6.6.4 – Por ocasião da verificação da aceitabilidade da(s) proposta(s) classificada(s) 
provisoriamente em primeiro lugar, o pregoeiro submeterá os documentos apresentados 
para análise da equipe técnica competente designada que realizará a avaliação e 
subsidiará o julgamento. 
 

6.7 – A inclusão de qualquer documento, diferente do solicitado neste Edital, acarretará 
na desclassificação do licitante. 
 
6.8 - A declaração falsa relativa à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas 
neste Edital. 
 
6.9 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação 
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 
 
6.10 – NA FICHA TÉCNICA É VEDADA INDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
 

6.11 - Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados. 
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6.12 - O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que 
a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia. 
 

6.12.1 - Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens 
às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances   
 

6.13 – O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I 
– Termo de Referência deste Edital. 
 
6.14 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não 
previstas neste edital.  
 

6.15 – Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o 
licitante apresentar proposta somente para o(s) item(ns) de seu interesse; 
 

6.16 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 
na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos 
ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 

6.17 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
 
 

7 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 -A partir do horário previsto no edital e no endereço eletrônico 
http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital, para cadastramento e 
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro 
a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
 
7.1.1 – Ao término do prazo definido para credenciamento e recebimento das propostas, 
encerra-se, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 
certame.  
 
7.2 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens (chat), em campo próprio do sistema 
eletrônico.  
 
7.3 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema, o Pregoeiro verificará as 
propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
7.4 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
7.5 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o 
PREGOEIRO poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive 
para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo 
quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do 
PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as 
hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 
 
 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital
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8.1 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 
conectados no sistema para participar da sessão de lances. O licitante somente poderá 
encaminhar lance por meio do sistema eletrônico, que registrará imediatamente o 
horário e o valor do mesmo. 
 
8.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
 
8.2 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,10  (dez  
centavos), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução 
mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item.  
 
8.2.1 – Na hipótese da empresa licitante não conseguir ofertar o menor preço, conforme 
redução mínima prevista no item 8.2, a mesma poderá apresentar lances 
intermediários para deixar registrado na ata para fins de classificação e para eventual 
convocação ocasionada por inabilitação das empresas classificadas provisoriamente em 
melhores colocações ou se ocorrer liberação do fornecimento.  
 
8.2.2 - Considera-se lance intermediário, aqueles superiores ao menor já ofertado, 
porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante.  
 
8.2.3 - Cada licitante poderá encaminhar lances intermediários com valor superior ao 
menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de 
qualquer outro valor ofertado para o item, observada a redução mínima entre os lances 
exigida no item 8.2 deste Edital.  
 
8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 
 
8.4 – Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo em caso de empate o 
lance recebido e registrado primeiro.  
 
8.5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração.  
 
8.6 – Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 
 
8.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
 
8.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 
eletrônica (Chat) ou e- mail, divulgando data e hora da reabertura da sessão;  
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8.9 - Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto:  
 
8.9.1 – A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. 
Após esta etapa, a duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 
sistema, por mais 2 (dois) minutos, visando à continuidade da disputa, quando houver 
lance admissível ofertado nos últimos 2 (dois) minutos, o sistema prorrogará 
automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e assim sucessivamente, até que não sejam 
registrados quaisquer lances. Não havendo novos lances ofertados nas condições 
estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando 
finalizado o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que 
ensejar prorrogação; 
 
8.9.2 - O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por 
prorrogação automática. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor 
lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da 
sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 
02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o 
fechamento. 
 
8.9.3 - O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é 
automático, conforme explanado acima.  
 
8.9.4 - Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na 
sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, 
no caso de uma Prorrogação Automática.  
 
8.9.5 - Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, 
conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação 
automática do desempate em favor da empresa declarada ME/EPP/MEI.  
 
8.9.5.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
 
8.9.5.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;  
 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a 
contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;  
 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 8.9.5.1 o sistema realizará sorteio eletrônico entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência a apresentar nova 
proposta; 
 
b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação.  
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8.9.5.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  
 
8.9.5.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomarse-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 
quando disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício 
do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 
empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 8.9.5.1;  
 
8.9.6 – Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor 
oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.  
 
8.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às penalidades legais cabíveis.  
 
8.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço.  
 
8.12 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  
 
8.13 – O pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir 
o reinício da etapa de lances.  
 
8.14 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento 
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão 
considerados inválidos.  
 
8.15 – Para o julgamento da(s) proposta(s) será adotado o critério de menor preço por 
item, podendo o pregoeiro encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso e decidir sobre 
sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, 
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas 
neste edital.  
 
8.15.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelas demais licitantes.  
 
8.16 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.16.1 – Para os casos em que a proposta do licitante vencedor não atender ao 
quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de 
licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, 
preço da proposta vencedora e posterior averiguação dos documentos de habilitação.  
 
8.17 – Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências 
fixadas neste edital, o pregoeiro passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver 
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
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8.18 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 
desatender às exigências habilitórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que 
atenda o edital.  
 
8.18.1– No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. 
 
8.18.1.1 – Na hipótese de suspensão da sessão pública para realização de diligências, 
para os casos mencionados no subitem anterior, a sessão pública somente será 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência.  
 
8.19 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.  
 
8.20 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.  
 
9 – HABILITAÇÃO  
 
9.1 – A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico os documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
concomitantemente com a proposta de preços – Ficha Técnica Descritiva do 
Objeto – Anexo IV, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública.  
 
9.2 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir os 
documentos de habilitação anteriormente encaminhada. 
 
9.3 – Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
9.3.1. – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula 
de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, tratando-se de sociedade empresária;  
 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedade empresária;  
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
 
 e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir 
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9.3.2 - PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL: 
 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda; 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, 
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual. 
 
c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND 
(Certidão Negativa de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de 
acordo com o Decreto n°. 5.512 de 15 de agosto de 2005; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão 
Negativa expedida pela Diretoria da Fazenda do Estado em que estiver situada a 
sede do licitante, dos tributos relativos a atividade da empresa, ou declaração de 
isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as 
penas da lei. 
 
e) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
da licitante mediante apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, 
relacionados com o objeto licitado. 

 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal. 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943, nos termos da Lei Federal nº. 12.440/11." 

 
 
9.3.3.  PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
  
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física há menos de 90 (noventa) dias da data de sua emissão. 
 
b) b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o 
licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
  
9.3.4- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

8.3.4.1 - Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo 
III. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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9.3.4.2 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do § 2º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo III. 
  
9.3.4.3 -Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser 
optante. (Ver modelo Anexo II, caso seja optante). 
  
9.4 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 
ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena 
vigência, ficando, porém, a critério do pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer 
dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das 
certidões, ou em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial. 
 
9.5 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no 
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-
lhes prazo para atendimento.  
 
9.6 - A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos 
mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação da licitante.  
 
9.7- Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
 
9.8. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de  
ambos estabelecimentos disposto neste item 9 do edital.  
 
9.9- Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme 
artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1.966).  
 
9.10 - Todas as certidões e documentos deverão ser apresentados na forma da Lei 
dentro do prazo de validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 
(noventa) dias a contar da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo 
de validade.  
 
9.11 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for 
homologado o certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
 
9.12 - A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à 
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS ESCRITAS 
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10.1 Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta escrita de 
preços – Ficha Técnica Descritiva do Objeto – Anexo IV, dos licitantes, deverão ser 
encaminhados até a abertura da sessão pública, conforme previsto neste edital  
item 9), contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos 
formatos (extensões) “pdf” ou “doc”, observado o limite de 06 (seis) Mb para cada 
arquivo. 
 

10.2 – Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 
o encerramento do envio de lances. 
 

10.3 – Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, 
será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 
 
 

10.4 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta 

escrita dentro do prazo estabelecido, ou seja, até a abertura da sessão, acarretará 

na desclassificação e/ou inabilitação da licitante, salvo motivo devidamente 

justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

 
 

10.5 –Finalizada a sessão pública será concedido prazo para apresentação de 

documentos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 

enviados na forma constante do item 10.1, bem como a proposta escrita atualizada, 

devendo ser relacionados e apresentados no Setor de Licitações e Contratos desta 

Prefeitura, localizado na Praça Rio Branco, nº 86 – centro, Monte Azul Paulista-SP – 

CEP: 14.730-000, das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30, em até 02 (dois) dias 

úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato 

de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

 
 
10.5.1 - Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que 
acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor do Departamento 
de Compras e Licitações desta Prefeitura. 
 
 
10.5.2 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 
2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em 
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 
autenticadas em papel. 
  
10.6 - A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela 
autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 
 

10.7- A critério do Pregoeiro, desde que devidamente justificado, o prazo poderá ser 
prorrogado. 
 
10.8 - Objetivando a segurança e a integridade dos documentos apresentados, 
recomenda-se que sejam numerados e rubricados em todas as folhas. 
 

10.9 - A proposta escrita deverá ser enviada em 01 (uma) via, rubricada em todas as 
folhas e a última assinada pelo representante Legal da Empresa, em língua portuguesa, 
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salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões 
ou entrelinhas, sem cotações alternativas, devidamente datada. 
 

10.10 – Deverão estar consignados na proposta escrita atualizada, conforme modelo 
constante do Anexo V; 
 

10.10.1 – Dados do licitante; dados bancários para pagamento e dados do representante 
legal da empresa para assinatura da ata de registro de preços; 
 

10.10.2 – Preços unitários dos itens, expressos em moeda corrente nacional, escritos 
em algarismo, com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como 
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto 
da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária; 
 

10.10.3 –Condições e prazo de entrega: Conforme descrição do Termo de Referência – 
Anexo I. 
 

10.10.4 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da 
sessão deste Pregão Eletrônico; 
 

10.10.5 – Deverá constar ainda na proposta escrita a especificação completa do 
equipamento/material oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua 
completa avaliação, totalmente conforme descrito no Anexo 01, deste Edital.  
 
10.10.6 – Os documentos a que se referem as alíneas acima, somente deverão ser 
encaminhados para os itens da qual a licitante consagrou-se vencedora. 
 

10.11 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou 
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer 
acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 
10.12 – O preço ofertado é fixo e irreajustável durante a vigência do contrato. 
 
10.13 – A planilha de cotação dos itens deverá obedecer à ordem do Anexo I. 
 
11 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
11.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital, devendo protocolar o 
pedido em até três dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes, no 
Setor de Protocolo Geral, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em 
até três dias úteis.  
 
11.2. Decairá do direito de impugnar este edital o licitante que não o fizer até o terceiro 
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, devendo protocolar o pedido no Setor 
de Protocolo Geral.  
 
11.2.1. A decisão sobre a impugnação pelo licitante deverá ocorrer, se possível, em um 
dia útil após o recebimento da mesma.  
 
11.2.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar em alteração do edital capaz de 
afetar a formulação das propostas será designada nova data para a realização deste 
pregão.  
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11.2.3. A impugnação será recebida com as devidas qualificações dos interessados, 
como razão social ou nome, número do CNPJ ou CPF, endereço eletrônico, logradouro, 
telefone e nome completo do representante legal, quando for o caso com prova de 
poderes de representação. 
  
11.3. Impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste 
pregão até o trânsito em julgado da decisão 
 
12– RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
12.1 – Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 
(trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, 
manifestar sua intenção de recurso. 
  
12.1.1 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.  
 
12.2 – Dos atos do Pregoeiro, cabe recurso, devendo haver manifestação da licitante no 
prazo estabelecido, em campo próprio do sistema, com o devido registro dos memoriais 
contendo as razões da motivação, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que 
começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número 
de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos, no Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista-SP, sito à Praça Rio Branco, nº 86 - 
Centro – Monte Azul Paulista– Estado de São Paulo – CEP 14.730-000 no horário das 
08:00 horas as 11:30 horas das 1400 horas as 16:30 horas.  
  
12.2.1 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente;  
 
12.2.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;  
 
12.2.3 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente 
por meio eletrônico e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, 
se houver, será efetuada mediante protocolo, no Departamento de Compras e Licitações 
da Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista-SP, sito à Praça Rio Branco, nº 86 - 
Centro – Monte Azul Paulista– Estado de São Paulo – CEP 14.730-000 no horário das 
08:00 horas as 11:30 horas das 14:00 horas as 16:30 horas, nos dias úteis, observados 
os prazos estabelecidos no subitem 12.2.  
 
12.2.4 – No decorrer do prazo de recurso será aberta vista dos autos às licitantes que a 
solicitarem, independentemente de requerimento, no Departamento de Compras e 
Licitações da Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista-SP, sito à Praça Rio 
Branco, nº 86 - Centro, de onde os autos do processo não poderão ser retirados.  
 
12.2.5 – Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, 
poderá obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao 
número de cópias requisitadas.  
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12.3 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse 
público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento licitatório.  
 
12.4 – A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública 
importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à 
licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação.  
 
12.5 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos 
licitantes classificados e desclassificados.  
 
12.6 – A adjudicação será feita pelo menor valor do item.  
 
13 – DA CONTRATAÇÃO  
 
13.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do contrato. Para a formalização do 
contrato deverá apresentar declaração da empresa onde conste o nome completo, 
cargo, estado civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e número da 
Cédula de Identidade e endereço de residência da pessoa que irá assinar pela 
proponente vencedora no certame.  
 
13.2 - O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pelo município 
 

13.3. A recusa injustificada do convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste edital.  
 
13.4. É facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar 
o instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais 
proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no edital. 
 
14 – DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS A 
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO  
 
14.1 – Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova 
sessão pública do pregão com vistas à celebração da contratação, através do endereço 
eletrônico http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital, ou  em 
www.monteazulpaulista.sp.gov.br (ATOS 
MUNICIPAIS>LICITAÇÕES>PREGÕES>2022) , quando a adjudicatária:  
 
14.1.1 – Se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal 
e/ou trabalhista, ou não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 
  
14.1.2 – No caso de microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte declarada(s) 
vencedora(s) com irregularidade fiscal e/ou trabalhista nos termos da Lei Complementar 

http://914f087b1e8f.sn.mynetname.net:8079/comprasedital
http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br/
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nº 123/2006, deixar(em) de apresentar a documentação de regularidade fiscal e/ou 
trabalhista para fins de assinatura do contrato.  
 
14.2 – A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 03 (três) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso.  
 
14.3 - A divulgação do aviso ocorrerá diretamente pelo endereço eletrônico 
monteazulpaulista.sp.gov.br, por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Monte Azul Paulista-SP e, ofício encaminhado aos interessados. 
 
14.4 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à fase 
de negociação.  
 
15 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO  
 
15.1 – O objeto desta licitação deverá ser executado nos prazos, local e atender as 
condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste 
Edital.  
 
16 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
16.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta 
corrente da contratada, bem como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas 
pelo responsável pela fiscalização do recebimento do objeto deste Edital.  
 
16.1.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - 
NF-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, 
realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.  
 
16.1.2 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável.  
 
16.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados outros necessáros à contratação contenham incorreções.  
 
16.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 
encerramento em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista-SP.  
 
16.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda 
pertinente regularização, que deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;  
 
16.3.1 – Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o 
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.  
 
16.4 – A Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista-SP, pode deduzir, do montante a 
pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, 
nos termos deste edital.  
 
17 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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17.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente 
assinado o termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante 
da proposta. A recusa se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para 
retirada e devolução devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções a 
microempresa ou empresa de pequeno porte que, uma vez consultada, valer-se do 
tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº. 
123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a regularidade 
tempestiva da situação fiscal. 
  
17.2 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto 
licitado, calculada sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 
(cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no 
caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral 
do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência, até o 
limite de 10 dias.  
 
17.3 - Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em 
decorrência de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no 
subitem 17.2, sem prejuízo do processo de advertência.  
 
17.4 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada 
proporcionalmente à etapa ou parcela não cumprida, quando não for aplicada 
concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar.  
 
17.5 - Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato cobrada 
proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente 
sanção de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na 
mesma lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do 
art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou 
Terceiros.  
 
17.6. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante 
que, por seu comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos 
previstos no artigo 88, da Lei 8.666/93. 
  
17.7 -. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade 
que implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de 
declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de 
Contas do Estado. 
 
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
18.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 
Município de Monte Azul Paulista-SP, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por 
ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município 
de Monte Azul Paulista-SP poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura.  
 
18.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
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implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis;  
 
18.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo;  
 
18.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação;  
 
18.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta;  
 
18.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;  
 
18.7 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital;  
 
18.8 - 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 subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  
 
18.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no site: www.monteazulpaulista.sp.gov.br;  
 
18.10 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente;  
 
18.11 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o de Monte Azul Paulista-SP, considerado aquele a que está vinculado 
ao Pregoeiro;  
 
18.12 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário das 
08h00min às 11h30min e das 14h00min às 16h30min, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados, na Divisão de Licitações e Contratos, no andar térreo do Paço Municipal, ou 
pelo telefone: (17) 3361-9500, para melhores esclarecimentos.  
 
18.13 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização. 
 
19 – DOS ANEXOS  

19.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
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19.2 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
19.3 ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
19.4 ANEXO III - DECLARAÇÕES 
19.5 ANEXO IV - FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 
19.6 ANEXO V - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
 

Monte azul Paulista-SP, 10 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS 
Prefeito Do Municípío 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO: 016/2022 
PREGÃO ELETRONICO: 001/2022 
 
1 – OBJETO 
 
Aquisição de 01 (um) ROLO COMPACTADOR REBOCAVEL VIBRATÓRIO, NOVO, DE 
PRIMEIRO USO, liso e com patas móveis,  com garantia de fábrica, para uso da Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme especificações constantes do Termo 
de Referência - Anexo I.  
 
2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

ITEM QTDE DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  TOTAL 

1. 01 

ROLO COMPACTADOR, NOVO, 
de primeiro uso, liso e com patas 
móveis, vibratório rebocável  por 
trator com no mínimo 60 cv, com 
acionamento mecânico por eixo 
cardam acoplado na TDP do trator 
e caixa mecânica multiplicadora; 
equipado com descanso com 
regulagem de altura na parte 
frontal do equipamento para 
facilitar o engate no trator; sistema 
vibratório com capacidade de 
proporcionar um impacto dinâmico 
mínimo de 18.000kg. e com 
características construtivas 
mínimas de 1.220 mm de diâmetro 
no tambor, 1.900 mm de largura 
total, 1.220 mm de altura total, 
1.500 mm de largura no tambor, 
4.000 kg de peso total, 1” de 
espessura na chapa externa do 
tambor, 2 1⁄2” de espessura nas 
chapas laterais do chassi, com 
patas móveis, com mínimo de 70 
mm, para transf. em rolo patas e 
com opcional de pneus aro 16, 
maciços com acionamento por 
pistão hidráulico para transporte do 
equipamento. Indicado para 
construção de estradas e vias 
públicas. 

 196.514,68 196.514,68 
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Valor total ........................................................................................................R$ 196.514,68 

 
 

 
A mediana de mercado dos itens: R$ 196.514,68 (cento e noventa e seis mil, quinhentos 
e catorze reais e sessenta e oito centavos). 
 
3 – JUSTIFICATIVA 
  
3.1 - A aquisição do implemento apoiará ações de recuperação, manutenção e 

conservação das estradas de terra da zona rural, pois a melhoria das condições de 

trafegabilidade dos leitos das estradas permitirá que os produtores rurais e pessoas que 

utilizam desta deixem de ter parte de sua produção perdida e este aumento na produção 

permitirá geração de emprego, aumento da renda familiar e preservação do meio 

ambiente. 

 

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
  
4.1 - Poderão participar da referida licitação empresas, microempresas e empresas de 
pequeno porte ou equiparadas que detenham atividades pertinentes e compatíveis com o 
objeto do Pregão e que atendam a todas as exigências inclusive quanto à documentação 
exigida no edital. 
. 
5 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE, PRAZO E LOCAL DA ENTREGA 
  
5.1 - A empresas vencedora deverá entregar o equipamento licitado no Almoxarifado da 
Prefeitura, localizado na Praça Embaixador Macedo Soares/ Rua Rodrigues Alves, nº 185 
– centro de Monte Azul Paulista-SP, das 07:00 horas as 11:00 horas, e das 13:00 as 
16:00 horas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de 
Fornecimento. 
 
5.2 - O equipamento será recebido provisoriamente, pelo encarregado do almoxarifado 
ou servidor designado para tal, as especificações do equipamento serão conferidas no 
momento da entrega de acordo com o Termo de Referência deste edital bem como as 
certificações, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção pela 
CONTRATADA. 
 
5.3 - A marca oferecida na proposta deverá ser a mesma no ato da entrega do bem de 
acordo com a ordem de fornecimento, não sendo permitida a substituição da marca por 
mero interesse da contratada vencedora do item, exceto se a referida marca for retirada 
do mercado por motivos legais ou descontinuada sua produção. 
 
5.4 -Ocorrendo o caso acima, a contratada deverá entrar em contato com o Município, 
munido de documentos hábeis justificando a troca da marca, sempre por equipamento de 
qualidade igual ou superior a marca contratada, sem acréscimo do valor contratado e 
aguardar resposta oficial. 
 
5.5 -AS EMPRESAS AO APRESENTAR SUAS PROPOSTAS DEVERÃO ESTAR 
CIENTES DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DAS CONDIÇÕES 
ACIMA. 
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5.6 - Caso haja necessidade, a administração a qualquer tempo, PODERÁ solicitar dos 

licitantes a documentação comprobatória da procedência do equipamento ofertado, que 

deverão ser apresentadas no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, sob 

pena de não homologação do pregão. 
 
5.7 – È obrigatório, constar na Nota Fiscal do equipamento, marca do fabricante, e ainda 
constar nº convênio e programa conforme orientado pelo setor requisitante da NF. 

  
6 - FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 - O pagamento será realizado de acordo com a entrega do Bem e aprovação, da 
Secretaria Municipal de Agricultura e aprovações do órgão repassador dos recursos 
federais vinculados ao convênio, através de Ordem Bancária de Transferência Voluntária 
– OBTV, realizado junto a Plataforma + Brasil - Sistema de Convênios do Governo 
Federal, sendo que a liberação dos recursos será feita da seguinte forma: 
 
6.2 - O valor do desembolso a ser realizado pelo Gestor do Programa é de 100% do 
valor global do convênio correspondente, após análise técnica e aceite do processo 
licitatório pela mandatária; 
 
6.3 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 
fiscal e cumpridas todas as formalidades legais devidas, em especial a comprovação da 
manutenção da regularidade com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS), no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF e 
Cadastro Nacional de Condenações Civis, referente ao registro de ato de improbidade 
administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça; 
 
6.4 Deverão ser anexados a cada Nota Fiscal o Certificado de regularidade perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica 
Federal, Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
Junto à Receita Federal do Brasil e Seguridade Social, CND Municipal e Estadual, sob 
pena de rescisão contratual; 
 
6.5 Garantia mínima de 12 Meses, sem limite de horas trabalhadas e de quilometragem, 
com jogo completo de manuais e manutenção (redigidos em português) e entrega técnica 

 

7 -  DA GARANTIA 
 

7.1. A Licitante Vencedora dos itens deverá conceder garantia técnica, de no mínimo de 
12 Meses, sem limite de horas trabalhadas e de quilometragem, observando-se que 
durante o período da mesma, se o objeto contratado apresentar defeito deverá ser 
reparado ou substituído por novo, dependendo do caso concreto, sendo que todas as 
despesas de locomoção (transporte), mão de obra e outras eventualmente existentes à 
reposição, conserto ou substituição do objeto correrão por conta da empresa 
adjudicatária. 
 
7.1. A Licitante Vencedora garante que o veículo fornecido é novo, sem uso, de modelo o 
mais recente ou atual e incorpora todas as recentes melhorias em projeto e materiais. A 
LICITANTE VENCEDORA garante também que o equipamento não apresenta, 
apresentem vícios provenientes de projeto, material ou mão de obra utilizados, ou 
decorrente de ato ou omissão da LICITANTE VENCEDORA, que possa surgir pelo uso 
normal do equipamento. 
 
8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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Menor Preço por Item. Para o julgamento e classificação das propostas o Pregoeiro 
verificará a aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando 
em primeiro lugar aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as 
demais em ordem crescente. 

 
9 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
9-1 - DA CONTRATADA 

 
9.1.1 - Fornecer os produtos de acordo com as condições e os prazos estabelecidos no 
Edital Pregão Eletrônico nº 001/2022, seus anexos; 

 
9.1.2 - Fornecer, juntamente com os equipamentos, toda a sua respectiva documentação 
fiscal incluindo a garantia mínima de 12 meses. 

 
9.1.3 - Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que o equipamento seja entregue 
com esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 
 
9.1.4 - Comunicar imediatamente o Município qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite a execução do objeto licitado; 
 
9.1.5 - Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas no Edital; 

 
9.1.6 -Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que 
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o equipamento fornecido; 
 
9.1.7 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução, salvo com prévia e 
expressa autorização do Município; 
 
9.1.8 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante do Município, 
inerentes ao objeto da licitação; 
 
9.1.9 - Responsabilizar-se pela entrega do objeto do presente Pregão Eletrônico, 
obedecidos os prazos e condições fixados no Edital e seus respectivos anexos; 
 
9.1.10 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 
pessoal de sua contratação, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e 
quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente contrato; 
 
9.1.11 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 
e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou 
prepostos, à CONTRATANTE ou a terceiros; 
 
9.1.12 - Manter, por todo o período da execução, as condições que garantiram a sua 
habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública, sob pena 
de rescisão; 
 
9.1.13 - Permitir o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade pública concedente, 
bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos 
informações, registros contábeis das empresas contratadas, referente ao objeto 
contratado, na forma dos artigos 45 e 49 a 51 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 
dezembro de 2016; 
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9.1.14 - Assumir a responsabilidade que a qualidade do equipamento fornecido é da 
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre 
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 
ajustado; 
 
9.1.15 - Correrão por conta da empresa vencedora as despesas não previstas 
inicialmente no contrato referente a execução de seu objeto, assim exigidas pelo Órgão 
Concedente ou mandatária; 
 
9.1.16 - Poderá o Município exigir, em qualquer época, a apresentação de documentos e 
informações complementares, atinentes à licitação, incluídos os que referirem à 
regularidade da empresa com as suas obrigações. 
 
9.1.17 - Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações do item licitado 
exigido, a empresa deverá adequá-los sem qualquer ônus para o Município. 
 
9.1.18 - As especificações do equipamento serão conferidas no momento da entrega de 
acordo com o Termo de Referência deste edital e Proposta Apresentada. 

 
9.2 - DA CONTRATANTE: 

 
9.2.1 - Pagar o valor contratado pelos serviços no prazo e nas condições contratuais; 
 
9.2.2 - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
 
9.2.3 -Comunicar imediatamente à fornecedora as irregularidades manifestadas no 
fornecimento do equipamento licitado; 
 
9.2.4 - Fiscalizar a entrega do equipamento licitado; 

 
10 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
10.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente 
assinado o termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da 
proposta. A recusa se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada 
e devolução devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções a 
microempresa ou empresa de pequeno porte que, uma vez consultada, valer-se do 
tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº. 
123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a regularidade 
tempestiva da situação fiscal. 
 
10.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos materiais e 
equipamentos, calculada sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos 
primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) 
ao dia, no caso de reincidências, até o limite de 10 (dez) dias, sem prejuízo da 
CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, 
sem prejuízo do processo de advertência.  
 
10.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em 
decorrência de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no 
subitem 10.2, sem prejuízo do processo de advertência.  
 
10.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada 
proporcionalmente à etapa ou parcela não cumprida, quando não for aplicada 
concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de 
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inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 
50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não 
cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou 
contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese em que a 
rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, 
sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
10.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante 
que, por seu comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos 
previstos no artigo 88, da Lei 8.666/93.  
 
10.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de 
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As empresas contratadas não poderão subcontratar ou transferir a terceiros o 
fornecimento do objeto licitado. Elegem as partes contratantes o Foro da comarca de 
Monte Azul Paulista-SP para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas do 
contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Monte Belo, 10 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS 
PREFEITO 
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ANEXO II 
 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022 
         PROCESSO Nº 016/2022 

 

 

A empresa __________, inscrita no CNPJ sob n° ____________ com sede na cidade de
 _________, Estado_______________, à Rua_________, n° ___, Bairro 
__________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________, 
portador(a) da Carteira de Identidade n° _______ e inscrito(a) no CPF n° __________, 
DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 
convocatório, que é considerada (____) microempresa ou (____) empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não 
possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei 
complementar, no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 001/2022, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista-SP. 
 
OBS.: Assinalar com um “x” a condição da empresa. 

 

__________ , ___ de __________ de 2022. 
 
 
 
 

 

___________________________________  
Assinatura do representante legal  
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÕES 
 
 

 

À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022 
         PROCESSO Nº 016/2022 

 
 

A empresa __________, inscrita no CNPJ sob n° ____________ com sede na cidade 

de _________, Estado_______________, à Rua_________, n° ___, Bairro _ _, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de 

Identidade n° _______ e inscrito(a) no CPF n° __________, DECLARA,  para os 

devidos fins, sob as penas da lei: 

  
a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que 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 

do Brasil; 

 
 
b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de 

seus empregados; 

 
 
c) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

 
 
d) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
 
e) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº8.078 – Código de 

Defesa do Consumidor, bem como, ao edital e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

001/2022 realizado pela Prefeitura do município de Monte Azul Paulista-SP. 

 

f) Declaramos, para fins de participação o processo licitatório e pauta, sob as penas 

da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 

citada; sob as penas da lei, que atendeu plenamente os requisitos de habilitação 

expressos no Edital, que não foi que não foi considerada INIDÔNEA, e não está 

impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas 
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federal, estadual e municipal, ou suspensa de contratar com a Administração, e 

que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 
 
 

g) Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da 

situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito o Município de 

Monte Azul Paulista. 

 

  Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 

__________ , ___ de __________ de 2022. 
 
 

 

___________________________________  
Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 
 

 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

(a ser enviada por meio eletrônico)  
 

Número do edital: 

 

Órgão comprador: 

 

Marca do veículo: 

 

Especificação do veículo:  
 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

 

Preço inicial para o item (em R$): 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os                          

requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com 
as exigências do instrumento convocatório (edital). 

 
      Informações adicionais*  

Declaramos que estamos enquadradas no regime das 
Microempresas/Empresas de Pequeno Porte, conforme estabelece o 
artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

*[Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) empresa 
de pequeno porte (EPP).] 
 
 

 
Data: 

 

 

Observações 

 

1. POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO 
LICITANTE. 

 

2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso dos 

benefícios da Lei Complementar 123/06, deverão informar sua condição de ME ou EPP 

no campo “informações adicionais” da ficha técnica, sem, contudo, identificar-se, sob 

pena de desclassificação. 

 

3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma 

estabelecida no item anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006.  
 
 
 
 



 

[Digite aqui] 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA  

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000 
 
 

 

32 
 

 
 

ANEXO V 
 

MODELO DO  FORMULÁRIO PROPOSTA 
 

À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022 
         PROCESSO Nº 016/2022 

 
ASS: PROPOSTA COMERCIAL. 

 
Prezados Senhores, 

I-  Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, em 
conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal nº. 
10.520, de 17.07.2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto Federal nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 3.602, de 03 de setembro 
de 2021, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as 
alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e 
demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos, e as cláusulas e condições 
do Pregão Eletrônico n.º 001/2022. 

 
II - Propomos a Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista SP, fornecer 
Aquisição de 01 (um) ROLO COMPACTADOR REBOCAVEL VIBRATÓRIO, NOVO, 
DE PRIMEIRO USO, liso e com patas móveis,  com garantia de fábrica, para uso da 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência - Anexo I,  conforme segue: 

 

ITEM QTDE DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 
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1. 01 

ROLO COMPACTADOR, NOVO, 
de primeiro uso, liso e com patas 
móveis, vibratório rebocável  por 
trator com no mínimo 60 cv, com 
acionamento mecânico por eixo 
cardam acoplado na TDP do trator 
e caixa mecânica multiplicadora; 
equipado com descanso com 
regulagem de altura na parte 
frontal do equipamento para 
facilitar o engate no trator; sistema 
vibratório com capacidade de 
proporcionar um impacto dinâmico 
mínimo de 18.000kg. e com 
características construtivas 
mínimas de 1.220 mm de diâmetro 
no tambor, 1.900 mm de largura 
total, 1.220 mm de altura total, 
1.500 mm de largura no tambor, 
4.000 kg de peso total, 1” de 
espessura na chapa externa do 
tambor, 2 1⁄2” de espessura nas 
chapas laterais do chassi, com 
patas móveis, com mínimo de 70 
mm, para transf. em rolo patas e 
com opcional de pneus aro 16, 
maciços com acionamento por 
pistão hidráulico para transporte do 
equipamento. Indicado para 
construção de estradas e vias 
públicas. 

 XXXX XXXXX 

Valor total ..............................................................................................R$  

 
Valor por Extenso do Total da Proposta: (   )  
 
Razão Social do Proponente:       
 
CNPJ(MF) nº__________Inscrição estadual: ____________________________ 
 
Endereço:__________Bairro:_______ 
 
CEP:______ Fone: ______ e-mail   
 

III– Declaramos conhecimento integral dos termos do Edital da presente licitação 
e seus anexos, em especial ao prazo de entrega, condições de pagamento dos 
itens e aos demais atos editalícios aos quais sujeitamos. 

 
IV– Declaramos que o prazo de validade de nossa proposta é de (no mínimo) 60 
(sessenta) dias. 

 
                           Monte Azul Paulista - SP, 00 de XXXX de 2022. 
 

                                                   Nome do Responsável 
(Carimbo com CNPJ(MF) e assinatura do 

responsável) 


