AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022
PROCESSO Nº 029/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA
OBJETO: Aquisição de equipamento para a implantação do projeto estadual
cozinhalimento.
TIPO: Menor Preço
DATA/HORARIO E LOCAL DE SESSÃO
ABERTURA: Dia 19 de maio de 2022 as 08h00min,
Na Av. Rio Branco, 298, Centro, Neves Paulista Estado de São Paulo.
INFORMAÇÕES E DISPONIBILIDADE DO
EDITAL: Av. Rio Branco, 298 – centro – Neves Paulista
Estado de São Paulo, Fone: (17) 3271-9020, de 2ª a 6ª das
08h00min ás 13h00min ou pelo e-mail: licitacao@nevespaulista.sp.gov.br
Neves Paulista, 18 de maio de 2022
Marcio Rogério Rodrigues dos Santos – Prefeito Municipal
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.022.
PROCESSO Nº 029/2.02022
EDITAL DO PREGÃO Nº 023/2.023.
OBJETO: Aquisição de equipamento para a implantação do projeto estadual cozinhalimento.
1. PREÂMBULO
1.1 A Prefeitura Municipal de Neves Paulista, neste ato representado pelo Senhor Marcio Rogério
Rodrigues dos Santos, brasileiro, solteiro, portador do RG 27.533.505-7 e CPF 169.805.478-52,
residente e domiciliado nesta cidade de Neves Paulista à Rua Latife Bassitt, 140, Centro, torna
público que se acha aberta a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR DO ITEM - Processo nº 029/2.022, tendo por objeto Aquisição de equipamento
para a implantação do projeto estadual cozinhalimento, que será regida pela Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, juntamente no que dispõe a Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2.006 e pelo Decreto Municipal nº002/2019, de 04 de janeiro de 2.019, aplicandose subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a seção será conduzida pelo
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, pela Portaria Municipal de nº 005/2022 de 01 de janeiro de 2.022.
1.2 As propostas serão recebidas pela Equipe de Apoio, no dia, local e data, abaixo indicados:
1.3 Os interessados em participar do certame poderão obter informações e esclarecimentos
sobre o respectivo edital, através do fone (0 xx17) 3271-9020 ou no Setor de Licitação da
Prefeitura Municipal de Neves Paulista/SP, localizado na Av. Rio Branco, 298, Centro, Neves
Paulista – SP, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta
feira ou pelo e-mail: licitacao@nevespaulista.sp.gov.br
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA ABERTURA: 19/05/2.022.
HORA ABERTURA: 08h00min horas.
DATA E HORA P/ ENTREGA ENVELOPES: dia 19/05/2.022 à 08h00min horas.
LOCAL: Av. Rio Branco, n. 298, Centro, Neves Paulista/SP, Setor de Licitação.
1.4 A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Neves
Paulista e conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do
processo em epígrafe.
1.5 As propostas deverão obedecer às especificações destes editais e anexos, que dele fazem
parte integrante.
1.6 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, concomitante ao
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente
licitação serão arcados pela seguinte dotação do orçamento:
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Elemento: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3. DO OBJETO
3.1 Aquisição de equipamento para a implantação do projeto estadual cozinhalimento.
3.2 O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas
condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65 § 1º da Lei Federal
8.666/93.
4. DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que preencherem as condições estabelecidas neste Edital.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1 Havendo interesse do licitante, por si ou seu procurador, em participar da sessão pública do
processamento do Pregão, será exigido o credenciamento da pessoa presente.
5.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) em se tratando do representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove
os poderes do mandante para a outorga.
5.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
5.4 Será admitido apenas 1 (um) representante credenciado para cada licitante.
5.5 Salvo autorização expressa do Pregoeiro, a ausência do credenciado ou ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação da documentação defeituosa,
em qualquer momento da sessão, importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e de
manifestar intenção de recorrer, assim como na aceitação tácita das decisões tomadas a respeito
da licitação.
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
6.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo III ao Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.
6.2A declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando ao exercício de
preferência prevista na Lei Complementar 123/2.006 e suas posteriores alterações, de acordo
com o modelo estabelecido no Anexo III ao Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes
nº 1 e 2 e acompanhada de cópia de declaração de enquadramento expedida Jucesp (atualizada)
; caso a empresa participante não se enquadre nas exigências expostas pela lei de
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Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exclui-se a necessidade da apresentação desta
declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando ao exercício de preferência
prevista na Lei Complementar 123/2.006, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III ao
Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2; caso a empresa participante não se
enquadre nas exigências expostas pela lei de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
exclui-se a necessidade da apresentação desta declaração.
6.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em
02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇO
MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA-SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.022.
PROCESSO Nº 029/2.022.
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA EMPRESA:
ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA-SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.022.
PROCESSO Nº 029/2.022.
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA EMPRESA:
6.4 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
6.5 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original
para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”
7.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) razão social, endereço e CNPJ;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, marca do produto cotado, inclusive o código
alfandegário, quando se tratar de produto importado, em conformidade com as especificações
do Memorial Descritivo – Anexo I deste Edital;
d) Menos preço por item, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com duas
casas decimais e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária.
e) prazo de validade da proposta de no máximo 60 (sessenta) dias.
f) Condições de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto com a emissão
da nota fiscal ou pela ordem cronológica de pagamentos.
g) Entrega no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do contrato.
h) Encarte contendo todas as informações técnicas do fabricante em relação ao equipamento
licitado.
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7.2 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
7.3 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
7.4 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
8.1 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados
os quais dizem respeito a:
8.2 Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
quando a atividade assim o exigir.
8.3 Regularidade Fiscal
8.3.1 A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
8.3.2 A prova de regularidade para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS – Certidão
de regularidade junto ao FGTS);
8.3.3A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente aos tributos federais;
8.3.4 A prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; referente aos tributos
estaduais;
8.3.5 A prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, referente aos tributos
municipais da sede da licitante;
8.3.6 A prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo à sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
8.3.7 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
8.3.7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Prefeitura Municipal de Neves Paulista/SP, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa;
8.3.7.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.7.1, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes
ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.
9. DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA
9.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
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10. OUTRAS COMPROVAÇÕES
10.1 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo
constante do Anexo V deste Edital;
10.2 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital;
10.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
10.4 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Prefeitura
Municipal de Neves Paulista aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
11.1 No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
11.2 A sessão pública será única.
11.3 Se, porém, a sessão pública estender-se até o horário de encerramento do expediente da
promotora do certame, será a mesma declarada suspensa pelo pregoeiro, determinando-se a
sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente
respectivo.
11.4 Concomitante aos respectivos credenciamentos, os representantes das licitantes
entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
11.5 Encerrado o credenciamento dos representantes presentes, este será declarado pelo
Pregoeiro e, por conseqüência, não mais será permitida a admissão de novos participantes no
certame.
11.6 Abertos os envelopes propostos, o Pregoeiro procederá à análise de seu conteúdo,
verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo
desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
11.7 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.
11.8 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
11.9 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço por item e das demais com preços até 10% (dez por
cento) superior àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três); no
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.
11.10 Para efeito de seleção será considerado o preço total.
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11.11 Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens das propostas de
menor preço por item ofertadas por escrito.
11.12 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances verbais de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
11.13 Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor preço por item, observada a redução mínima entre os lances de 1% (Um
por cento) ou em valores combinar entre os participantes aplicável inclusive em relação ao
primeiro.
11.14 A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço total do
item.
11.15 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
11.16 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;
11.17 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;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.16, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta;
c) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.
11.18 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;
11.19 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto
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 item 10.16;
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no item 11.19, será declarada a melhor oferta àquela proposta
originalmente vencedora da fase de lances.
11.20 Obedecida à ordem seqüencial, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes
importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes.
11.21 A etapa de lances verbais somente se encerrará quando houver expressa desistência de
sua formulação por todos os interessados selecionados.
11.22 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço global ofertado.
11.23 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço total.
11.24 Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço por
item, decidindo motivadamente a respeito.
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11.25 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas.
11.26 Considerada aceitável a oferta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação de seu autor.
11.27 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.28 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos
de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1 Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão;
12.2 Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada no Paço
Municipal sito a Av. Rio Branco, nº 298, Centro, na cidade de Neves Paulista/SP, no horário das
08:00 às 11:00 e das 13:00 das 17:00 horas, de segunda a sexta feira.
12.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado será designada
nova data para a realização deste certame;
12.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação por parte das interessadas, nas condições nele estabelecidas.
12.5 Dos atos do pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública com devido registro em ata da síntese da motivação de sua intenção,
abrindo-se então o prazo que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta
Prefeitura Municipal para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra razões, ou igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo recorrente, sendo-lhes assegurada visto imediato dos
autos;
12.6 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará:
a) a decadência do direito de recurso;
b) a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora;
c) o encaminhamento do processo ao Sr. Marcio Rogério Rodrigues dos Santos – Prefeito
Municipal de Neves Paulista, para a homologação.
12.7 A não apresentação de razões ou de contra-razões de recurso não impedirá o seu regular
processamento e julgamento.
12.8 Interposto o recurso, o Pregoeiro prestarão as informações que entender convenientes e o
encaminhará ao Prefeito Municipal o Sr. Marcio Rogério Rodrigues dos Santos para julgamento.
12.9 Os recursos administrativos serão à Comissão Permanente de Licitações, devendo ser
protocolizados na sede da Prefeitura Municipal de Neves Paulista, sito à Av. Rio Branco nº 298,
na cidade de Neves Paulista/SP, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da
Lei Federal 8.666/93, no horário de expediente, ou seja, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00
horas de segunda a sexta-feira;
12.10 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.11 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, será adjudicado o
objeto da licitação e homologado o procedimento pelo prefeito Municipal de Neves Paulista o Sr.
Marcio Rogério Rodrigues dos Santos.
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12.12Não serão permitidos a apresentação de impugnações e/ou recursos através de e-mail e
correios, os quais sejam encaminhados a essa municipalidade para a sua posterior
protocolização.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1 A Adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação,
comparecer a Prefeitura Municipal de Neves Paulista para assinar o termo de contrato.
13.2 O simples silêncio da Adjudicatária à regular e inequívoca convocação importará em recusa
à assinatura do contrato.
13.3 Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar
a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para nova sessão
pública de processamento do Pregão, visando à celebração da contratação.
13.4 A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso de
recebimento, e-mail, ou outra forma em que reste comprovado, de forma inequívoca, que os
interessados a tenham recebido.
13.5 Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 2 (dois) dias úteis, contados da
divulgação da convocação.
13.6 Nessa nova sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições
dos subitens 11.26 a 11.27, do item 11 (onze) e todo o conteúdo do item 13, deste Edital.
14. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO
14.1 O objeto desta licitação deverá será pago após 30 (trinta) dias após a entrega do objeto ou
pela ordem cronológica, conforme as condições estabelecidas neste Edital.
14.2 A entrega do objeto desta licitação sem a obrigatoriedade de aquisição de quantidades
mínimas deverá ser feita no local indicado no momento da formalização do pedido, o qual ser
dentro do próprio Município de Neves Paulista ou seus distritos, correndo por conta da
Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
além de outras decorrentes do fornecimento.
15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1 Por ocasião da entrega, o recebimento do objeto desta licitação se dará após a conferência
e a verificação do atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas,
formalizando-se o ato de entrega através da respectiva nota fiscal que conterá em seu rodapé a
data, o nome e a assinatura do servidor responsável pelo recebimento do objeto entregue.
15.2 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) se houver incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à Contratada a qual
deverá imediatamente reparar o erro, com a emissão de outra, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, para efetuação do pagamento.
15.3 Nas hipóteses de substituição do objeto, a Contratada deverá fazê-la, em conformidade
com a indicação da Contratante no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado, sem prejuízo das penalidades impostas.
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15.4 Para a aceitação do recebimento do objeto, a empresa vencedora deverá entregar o objeto
no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, no local indicado pelo setor de
compras da Prefeitura Municipal de Neves Paulista.
15.5 A entrega será fiscalizada por um Servidor Público Municipal, o qual ficará responsável por
averiguar a integridade do objeto licitado e solicitado.
16. DA FORMA DE PAGAMENTO
16.1 Os pagamentos serão efetuados após 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal, mediante
a solicitação do departamento interessado, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Neves
Paulista – SP, nos termos e prazos constantes deste.
16.2 O presente contrato não sofrerá reajuste no decorrer do prazo de vigência deste.
17. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
17.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do Município de
Neves Paulista pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que:
a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
b) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
d) não mantiver a proposta, lance ou oferta;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato.
17.2 Pela inexecução total das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a
Administração poderá aplicar a licitante multa de 20% (vinte por cento) do valor contratado,
independente de rescisão unilateral ou demais sansões previstas.
17.3 Pela inexecução parcial das obrigações assumidas, multa de 20% (vinte por cento) do valor
da parte não executada do contrato, independente das demais sansões previstas, sem prejuízo
da responsabilidade civil.
17.4Além de multas, outras penalidades administrativas poderão ser aplicadas, nos termos do
artigo 87, incisos I, III e IV, da Lei nº 8.666/93.
17.5 Contra os atos de aplicação de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos
igualmente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
17.6Para a aplicação das penalidades Administrativas será oportunizada ampla defesa, inclusive
com possibilidade de defesa prévia.
17.7As penalidades de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas em razão
de:
a) ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
17.8 De conformidade com o art. 79, § 2º, da Lei nº8.666/93, atualizada, quando a rescisão
ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da mesma lei, sem que haja culpa da licitante,
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda
direito a:
a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
b) pagamento do custo da desmobilização.
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17.9 Se a licitante que não recolher a multa na forma indicada pela Prefeitura Municipal de Neves
Paulista - SP, poderá a mesmo ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público.
18.2 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,
a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
18.3 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
18.4 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
18.5 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Neves Paulista, localizada na Av.
Rio Branco, nº 298, centro, Neves Paulista/SP, após a celebração do contrato, pelo prazo de 05
(cinco) dias úteis.
18.6 Os preços contratados poderão ser cancelados e/ou suspensos, de forma temporária, pela
Prefeitura Municipal de Neves Paulista, quando os mesmos se apresentarem superiores aos
praticados no mercado, após devidamente apurados e constatados, reservando a parte
vencedora o direito de contraditório e ampla defesa.
18.7 Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.
18.8 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Neves Paulista/SP, com a renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que
possam surgir e que não possam ser resolvidas na esfera administrativa
18.9 Integram o presente Edital:
Anexo I – Descrição do Objeto
Anexo II - Proposta de Preço
Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IV - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
Anexo VI - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho.
Anexo VII - Minuta do Contrato

Neves Paulista, 18 de maio de 2.022.

De acordo:

______________________________
Marcio Rogério Rodrigues dos Santos
Prefeito Municipal e Ordenador de Despesas
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO OBJETO
1- FINALIDADE
1.1 – A finalidade deste anexo é descrever e definir as quantidades que compõe o objeto deste
Pregão.
2- DESCRIÇÃO DO OBJETO
2.1 – Aquisição de equipamento para a implantação do projeto estadual cozinhalimento.
3- CONDIÇÕES GERAIS:
3.1 – Prazo de entrega: O objeto deverá ser entregue até 10(dez) dias após solicitação do setor
de compras da Prefeitura.
3.2 – Local da entrega do Objeto: O objeto deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal
de Neves Paulista no setor do CRAS, situado a Av. Rio Branco – 298 – Centro - Nesta ou no
local indicado pelo setor dentro do município.
3.3 – Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após a emissão das notas ou pela ordem
cronológica de pagamentos.
3.4 – Condições de Fornecimento: Mediante requisição expedida pela Prefeitura Municipal setor
de compras, sem a obrigatoriedade de aquisição de quantidades mínimas.
3.5 – Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
3.6 – Prazo de garantia/validade do produto: no mínimo12 (doze) meses
4- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 – Prestar as informações e os esclarecimentos que ver ser solicitados pelo órgão licitante,
atendendo as reclamações, durante todo o período de validade dos produtos entregues.
4.2 – Substituir imediatamente o produto que for entregue em desacordo com o solicitado no
objeto da licitação.
ANEXO II
Proposta Comercial do Pregão nº 023/2022.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.022.
PROCESSO Nº 029/2.022.
EDITAL Nº 023/2.022.
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Aquisição de equipamento para a implantação do projeto estadual
cozinhalimento
OBS: É obrigatório trazer a propostas eletrônica e a marca dos produtos oferecidos.
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QTD
1

EQUIPAMENTO
Geladeira industrial

ESPECIFICAÇÕES
Degelo automático
Capacidade total mínima: 918 litros
Temperatura: 1 a 7 graus
Sistema de refrigeração frost free49hx
Consumo máximo de energia: 215kwh/mês

1

Freezer comercial

Controle eletrônico de temperatura
Voltagem: 220V
2 portas
Capacidade: no mínimo 534L

2

Batedeira

Velocidade: 6
Voltagem: bivolt
Potência: 1/3 cv monofásico
Capacidade: no mínimo 5 litros

3

Liquidificador semi
Industrial

Rotação: 4.500rpm
Capacidade: no mínimo 4L
Potência: 500W

1

Fogão de piso com 6 bocas
Fogão semi industrial Queimadores: 3 simples e 3 duplos
Alimentação a gás

1

Coifa industrial

1
1

Fritadeira elétrica
Micro-ondas

Coifa industrial com exaustor em aço inox 2 metros com
exaustor de alta tubulação bivolt de alta rotação
Fritadeira elétrica de aço inox
2 cubas
Capacidade total: 10L
Voltagem: 110 ou 220V
Capacidade total mínima: 28 litros
Trava de segurança eletrônica
Relógio digital
Tecla de descongelamento
Potência mínima: 800W

Multiprocessador

110v/220v
Potência mínima: 600W
Com 7 discos

1

1

Espremedor de frutas jarra com capacidade de 1 litro
110v/220v
Rotação: 1750rpm
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Potencia mínima: 500W
1

Balança digital

3

Forno semi-industrial a gás
com isolamento térmico
porta do tipo guilhotina, com vidro temperado
com marcador de temperatura graduado
com, no mínimo, 1 porta

10

Faca de corte

faca de cozinha de 8 polegadas, 32,6cmx4cmx1,5cm, em
aço inoxidável

5

Rolos para massa

Rolo de polietileno profissional maciço
38 cm

5

Espátulas
raspadeiras
massas

10

Formas para pizza

5

Colher de polietileno colher de polietileno de 30 cm

3

Abridor de latas

3

Formas retangulares formas
retangulares
de
vidro,
com
refratárias
5,2cmx20,9x34,6cm e capacidade para 2,2 litros

10

Caldeirão 20L

3

Conjunto de panelas Panelas em aço inox
3 unidades cada conjunto
Medidas mínimas: 22 x 47.2 x 24.6 cm; 2.37 g

12

Assadeira N7
industrial

elétrica
com tara
110v/220v
indicador de peso
capacidade: 6kg

Espátulas em aço inox
para Cabo de polietileno
Medida: 23 x 22 cm
Formas redondas de alumínio
Diâmetro: 35cm
Altura: 1,5cm

em alumínio
medidas:

Alumínio com tampa, com 32cm de diâmetro e capacidade
para 20L

Assadeira de alumínio
Medidas: 60cmx40cmx8cm
Capacidade para 19L
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1

Armário
de Armário em aço inox
crescimento
de Medidas: 198 cm x 64 cm x 70 cm
massas/Suporte de Capacidade para 20 assadeiras
assadeiras
1 porta

3

Tigelas grande

Tigela plástica
Capacidade: 5 litros
Medidas: 47cmx40,6cmx25,4cm

3

Tigelas médias

Tigela plástica
Capacidade: 2,5 litros
Medidas: 23,5cmx20,3cmx12,7cm

2

Jarras

Jarra para sucos com capacidade de 2 litros

2

Panela de pressão

Panela de pressão de alumínio polido, com 22cm de
diâmetro e
Capacidade para 20 litros

5

Mesa
em
inoxidável

2

Armários industriais Armário de cozinha profissional em aço inox
2 portas
medidas mínimas: 150 cm x 50 cm x 100 cm

1

TV Smart 40”

1

Suporte
televisor

25

Cadeiras
universitárias

aço Mesa em aço inoxidável, com medidas: 120cmx80cmx85cm

Televisor LCD, com tela LED WideScreen de 40", resolução
Full HD, acesso à internet, Wi-Fi, entrada HDMI e USB
para Suporte articulado para Smart TV LED, LCD 40”, que permite
inclinação e rotação em 3 movimentos

Cadeiras universitárias
Assento e encosto de polipropileno
Prancheta de madeira
Altura Total: 84cm ± 3cm
Profundidade Total: 53cm ± 3cm
Largura Total: 54cm ± 3cm

Condições de pagamento: Até 30(trinta) dias da entrega do objeto.
Validade da proposta: 60 dias
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Prazo de entrega: Conforme combinado consta no Anexo I.

___________________,____de ______________de 2.021.

Carimbo do (CNPJ)

Assinatura do Proponente

ANEXO III

DECLARARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.022.
PROCESSO Nº 029/2.022.
EDITAL Nº 023/2.022.

A empresa............................................, CNPJ nº ................................., para fins de
participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos
para classificar-se como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. Declara-se
estar apto, e ainda ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

Em........, de....................., de 2.022.

___________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.022.
PROCESSO Nº029/2.022.
EDITAL Nº 023/2.022.

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº .........., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) ..................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............
e do CPF nº ............, DECLARA, para efeito do cumprimento ao inciso VII, do art. 4º, da Lei
Federal nº 10.520, de 2002, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos
no Edital do Pregão acima identificado
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

__________,_____ de _______de 2022.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.22.
PROCESSO Nº 029/2.022.
EDITAL Nº 023/2.022.

A empresa .............................., inscrito no CNPJ nº .........., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) ..................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............
e do CPF nº ............, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da necessidade
de declarar eventuais ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.
__________,_____ de _______de 2.022.

_____________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.022.
PROCESSO Nº 029/2.022.
EDITAL Nº 023/2.022.

Eu
....................................representante
legal
da
Empresa.......................
............................................., interessada em participar da licitação, realizada pela Prefeitura
Municipal de Neves Paulista - SP, declaro sob as penas da Lei, que a empresa
................................................... (razão social), encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere ao inciso V, Art. 27 da Lei 8.666/93 c/c observância
do disposto no Inc. XXXIII de Art. 7ª da Constituição Federal.

Em........, de....................., de 2.022.

___________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2.022.
PROCESSO Nº 029/2.022.
EDITAL Nº 023/2.022.
MINUTA DE CONTRATO
Aos …. do mês ...... de 2022, pelo presente Instrumento Particular de Contrato, de um lado, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA, Pessoa Jurídica de Direito Pública, inscrita
no C.N.P.J.(MF) sob o nº 45.145.414/0001-47, estabelecida à Av. Rio Branco, nº 298 – Centro,
nesta cidade de Neves Paulista, Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pelo
Senhor Prefeito Municipal, Sr. Marcio Rogério Rodrigues dos Santos, brasileiro, casado,
portador do RG 27.533.505-7 e CPF 169.805.478-52, residente e domiciliado nesta cidade de
Neves Paulista à Av. Rio Branco, 298, Centro, residente e domiciliado nesta cidade de Neves
Paulista/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa
(.........), Inscrita no CNPJ/MF sob o nº (..........), estabelecida à (..........) nº (.......) cidade de
(..........) Estado de (.........) neste ato devidamente representada por seus sócios proprietários Sr.
(.............), (nacionalidade), (estado civil), portador do RG nº (..........), CPF/MF nº (...........),
residente e domiciliado na (...............), na cidade (.........) as partes, de comum acordo, resolvem
celebrar o presente contrato que assumem em consonância com o Pregão nº 031/2021 de 27 de
agosto de 2021, Portaria nº 005/2022 de 01 de janeiro de 2022, aplicando-se subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123 de
14 de dezembro de 2.006 e de acordo com as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
DA LICITAÇÃO
CLÁUSULA 1ª: A MODALIDADE LICITATÓRIA do presente Contrato é Pregão Presencial nº
0xx/2.022, Processo nº 0xx/2.022, Modalidade Menor Preço por Item.
DO OBJETO
CLAUSULA 2ª: Aquisição de equipamento para a implantação do projeto estadual
cozinhalimento.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA 3ª: O presente instrumento vigorará, a partir de sua assinatura, pelo período de
12(doze) meses, podendo haver prorrogação, a exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante
termo aditivo ao contrato inicial.
DO VALOR DO CONTRATO
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CLÁUSULA 4ª: O valor do presente contrato consubstancia-se no valor de R$ xx.xxx,xx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), isentando a CONTRATANTE do pagamento de quaisquer valores
adicionais, ou outras despesas.
PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será em parcelas, de acordo com as entregas do objeto e
emissão da nota fiscal.
TERMO ADITIVO
CLÁUSULA 5ª: O presente Contrato aceitará mediante o competente Termo Aditivo a supressão
ou acréscimo em seu valor inicial, nos limites de 25% (vinte e cinco por cento), de conformidade
com o Art. 65, da Lei 8.666/93, assim como a prorrogação de prazo.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA 6ª: O Contrato correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
33.90.30.00
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
CLÁUSULA 7ª: Sem prejuízo das obrigações inerentes à perfeita execução do objeto descrito
na clausula segunda, fica a CONTRATADA obrigada a cumprir às seguintes disposições:
a) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
b) O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com o Anexo I item 3.2 após a
assinatura do contrato, conforme as condições estabelecidas neste Edital.
c) A CONTRATADA deverá fornecer o objeto rigorosamente igual ao apresentado em sua
proposta de preços,
d) Nas hipóteses de substituição do objeto, a Contratada deverá fazê-la, em conformidade com
a indicação da Contratante no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado, sem prejuízo das penalidades impostas.
e) As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas para a CONTRATADA, a
qual deverá imediatamente reparar o erro, com a emissão de outra, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis para efetuação do pagamento.
f) Cumprir rigorosamente as cláusulas e condições do presente contrato e do Edital de Licitação.
CLÁUSULA 8ª:AO CONTRATANTE incumbe:
a) Cumprir rigorosamente, as cláusulas e condições previstas no presente instrumento e no Edital
de Licitação.
b) Efetuar o pagamento a contratada, na Tesouraria da Prefeitura municipal de Neves Paulista,
mediante apresentação da nota fiscal.
c) Realizar a fiscalização da entrega, por intermédio de um Servidor Público Municipal, o qual
ficará responsável por averiguar a integridade do objeto licitado e solicitado.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
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CLÁUSULA 9ª:
9.1 A Rescisão Contratual, além das formas já pactuadas, reconhece-se a prerrogativa inserida
nos Artigos 77 e 78, da Lei Federal 8.666/93.
a) A rescisão Contratual poderá ser:
I - Determinado por ato unilateral e escrito da administração, nos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do artigo 78 da lei federal nº 8.666/93.
II - Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da administração.
III - Judicial nos termos da legislação vigente.
b) Em caso de rescisão prevista na alínea “a” desta cláusula, sem que haja culpa da licitante,
será esta ressarcida dos prejuízos regulamentadores comprovados quando os houver sofrido.
c) A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarretara as conseqüências previstas
no artigo 80 inciso IV, ambos da lei federal nº 8.666/93 a irregularidade.
DA SANÇÃO
CLÁUSULA 10ª:
10.1 A critério da Prefeitura Municipal poderá ser aplicada as seguintes sanções:
10.2 Pela inexecução total das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a
Administração poderá aplicar a licitante multa de 20% (vinte por cento) do valor contratado,
independente de rescisão unilateral ou demais sansões previstas.
10.3 Pela inexecução parcial das obrigações assumidas, multa de 20% (vinte por cento) do valor
da parte não executada do contrato, independente das demais sansões previstas, sem prejuízo
da responsabilidade civil.
10.4 Além de multas, outras penalidades administrativas poderão ser aplicadas, nos termos do
artigo 87, incisos I, III e IV, da Lei nº 8.666/93.
10.5 Contra os atos de aplicação de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos
igualmente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
10.6 Para a aplicação das penalidades Administrativas será oportunizada ampla defesa, inclusive
com possibilidade de defesa prévia.
10.7 As penalidades de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas em
razão de:
a) ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
10.8 De conformidade com o art. 79, § 2º, da Lei nº8.666/93, atualizada, quando a rescisão
ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da mesma lei, sem que haja culpa da licitante,
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda
direito a:
a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
b) pagamento do custo da desmobilização.
10.9 Se a licitante que não recolher a multa na forma indicada pela Prefeitura Municipal de Neves
Paulista - SP poderá a mesma ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
CONDIÇÕES GERAIS
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CLÁUSULA 11ª: Á CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os
direitos e obrigações decorrentes do presente CONTRATO, sob pena de rescisão.
b) Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
do contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
c) O fornecimento do objeto pela CONTRATADA só será aceito rigorosamente dentro das
exigências do Código de Defesa do Consumidor.
CASOS OMISSOS
CLÁUSULA 12ª:Será aplicada a LEGISLAÇÃO PERTINENTE em casos omisso, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento contratual.
FORO
CLÁUSULA 13ª: Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsia oriunda do presente
instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Neves Paulista - SP, com renúncia de
todos os demais, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, conforme
determinação expressa pela Lei 8.666/93, em seu Artigo 55, parágrafo segundo.
Estando as partes contratadas devidamente avençadas e acordes quanto aos termos do
presente instrumento, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
perante as testemunhas, abaixo, para todos os efeitos legais e de direito.
Neves Paulista,

de

de

2.022.

___________________________________________
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA - SP.

_____________________________________________
CONTRATADA:

Testemunhas:
________________________
Nome:
RG:

_____________________________
Nome:
RG:
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Valores Orçados - Valores Médios
Orçamento N° 272022

Item

Produto

Descrição: Aquisição de equipamentos para implantação do projeto
estadual Cozinhalimento

Descrição

Data: 19/04/2022

Und.

Qtd.

Vlr. Unit.

Vlr. Tot.

1

31957 GELADEIRA INDUSTRIAL 918 LITROS FROST FREE

UN

1,000

8.447,6825

8.447,68

2

31958 FREEZER COMERCIAL 534 LT 2 PORTAS 220V

UN

1,000

4.985,1000

4.985,10

3

31959 BATEDEIRA 5 LT 6 VELOCIDADES BIVOLT

UN

2,000

3.489,8300

6.979,66

4

31960 LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL 4 LT 500W

UN

3,000

762,3125

2.286,93

5

31961 FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 6 BOCAS A GÁS

UN

1,000

1.688,5375

1.688,53

6

31962 COIFA INDUSTRIAL AÇO INOX 2 MT BIVOLT

UN

1,000

3.875,0000

3.875,00

7

31963 FRITADEIRA ELETRICA10 LT AÇO INOX 2 CUBAS

UN

1,000

1.049,4250

1.049,42

8

31964 MICRO-ONDAS

UN

1,000

1.089,9300

1.089,93

9

31965 MULTPROCESADOR 110V/220V COM 7 DISCOS

UN

1,000

3.707,7500

3.707,75

10

31966 ESPREMEDOR DE FRUTAS 1 LITRO

UN

1,000

544,1500

544,15

11

31967 BALANÇA DIGITAL 6KG

UN

1,000

795,5000

795,50

12

31968 FORNO SEMI INDUSTRIAL 1 PORTA A GÁS

UN

3,000

1.674,8250

5.024,47

13

31969 FACA DE CORTE AÇO INOX 8 POL.

UN

10,000

39,6250

396,25

14

31970 ROLO PARA MASSA POLIETILENO 38CM

UN

5,000

151,1750

755,87

15

31971 ESPATULA RASPADEIRA PARA MASSAS AÇO INOX 22X23CM UN

5,000

38,1800

190,90

16

31972 FORMA PARA PIZZA EM ALUMINIO DIAMETRO 35CM

UN

10,000

26,7650

267,65

17

31973 COLHER DE POLIETILENO 30 CM

UN

5,000

15,2550

76,27

18

31974 ABRIDOR DE LATAS EM ALUMINIO

UN

3,000

11,1350

33,40

19

31975 FORMA REFRATARIA RETANGULAR EM VIDRO 5,2X20,9X

UN

3,000

62,3267

186,98

20

31976 CALDEIRÃO EM ALUMINIO COM TAMPA DIAMETRO 32CM, C UN

10,000

201,6125

2.016,12

21

31977 CONJUNTO DE PANELAS AÇO INOX 3 UNID. 22X47.2X24.6

UN

3,000

735,7567

2.207,27

22

31978 ASSADEIRA N.7 INDUSTRIAL 60X40X8CM, 19 LITROS

UN

12,000

176,4150

2.116,98

23

31979 ARMARIO DE CRESCIMENTO DE MASSAS / SUPORTE DE AS UN

1,000

3.510,6275

3.510,62

24

31980 TIGELA PLATICA 5 LT, 47X40,6X25.4 CM

UN

3,000

25,3567

76,07

25

31981 TIGELA PLATICA 2.5 LT, 23.5X20.3X12.7 CM

UN

3,000

15,9933

47,97

26

31982 JARRA PARA SUCO 2 LITROS

UN

2,000

17,8500

35,70

27

31983 PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO DIAMETRO 22 UN

2,000

497,4625

994,92

28

31984 MESA EM AÇO INOX, 120X80X85 CM

UN

5,000

1.127,2500

5.636,25

29

31985 ARMARIO DE COZINHA PROFISSIONAL EM AÇO INOX 2 PO

UN

2,000

4.575,0000

9.150,00

30

31986 TV SMART 40 POLEGADAS

UN

1,000

2.245,0000

2.245,00

31

31987 SUPORTE PARA TV ARTICULADO

UN

1,000

105,5000

105,50

32

31988 CADEIRA UNIVERSITARIA, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIP

UN

25,000

313,5000

7.837,50

128,000

46.001,8284

78.361,34

Totais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA
CNPJ: 45145414000147
Departamento de Compras e Licitações

Carta Proposta para Licitação de Preços

Modalidade da Licitação: PREGAO PRESENCIAL
Nº: 23/2022
Processo Nº: 29
Objeto: Aquisição de equipamentos para implantação do projeto estadual cozinhalimento
Edital Nº: 23
Entrega dos Envelopes até 19/05/2022 às 08:00 - Local: Prefeitura Municipal de Neves Paulista Avenida Rio Branco, 298 - Centro CEP 15120-000 - Neves Paulista SP
Fornecedor:
CNPJ/CPF:
Insc. Estadual.:
Tel./Fax:
Endereço:
Cidade/UF
Insc. Municipal:
Solicitamos que seja fornecido os valores unitários dos itens abaixo especificados para a presente
licitação, cuja abertura das propostas está prevista para o dia 19/05/2022 às 08:00.

Lote:
9999-Único
Item
Qtde.
Unid.
Vl. Unit.
Desc.
Imposto
1
3.000
UN
0.0000
0.00
0.00
ABRIDOR DE LATAS EM ALUMINIO
M.D.: C.P.
Marca:
2
2.000
UN
0.0000
0.00
0.00
ARMARIO DE COZINHA PROFISSIONAL EM AÇO INOX 2 PORTAS, 150X50X100 CM
M.D.: C.P.
Marca:
3
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
ARMARIO DE CRESCIMENTO DE MASSAS / SUPORTE DE ASSADEIRAS, EM AÇO INOX
198X64X70CM, CAPACIDADE 20 ASSADEIRAS.
M.D.: C.P.
Marca:
4
12.000
UN
0.0000
0.00
0.00
ASSADEIRA N.7 INDUSTRIAL 60X40X8CM, 19 LITROS
M.D.: C.P.
Marca:
5
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
BALANÇA DIGITAL 6KG
M.D.: C.P.
Marca:
6
2.000
UN
0.0000
0.00
0.00
BATEDEIRA 5 LT 6 VELOCIDADES BIVOLT
M.D.: C.P.
Marca:
7
25.000
UN
0.0000
0.00
0.00

Total
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CADEIRA UNIVERSITARIA, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO, PRANCHETA DE
MADEIRA
M.D.: C.P.
Marca:
8
10.000
UN
0.0000
0.00
0.00
CALDEIRÃO EM ALUMINIO COM TAMPA DIAMETRO 32CM, CAPACIDADE 20 LT
M.D.: C.P.
Marca:
9
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
COIFA INDUSTRIAL AÇO INOX 2 MT BIVOLT
M.D.: C.P.
Marca:
10
5.000
UN
0.0000
0.00
0.00
COLHER DE POLIETILENO 30 CM
M.D.: C.P.
Marca:
11
3.000
UN
0.0000
0.00
0.00
CONJUNTO DE PANELAS AÇO INOX 3 UNID. 22X47.2X24.6
M.D.: C.P.
Marca:
12
5.000
UN
0.0000
0.00
0.00
ESPATULA RASPADEIRA PARA MASSAS AÇO INOX 22X23CM
M.D.: C.P.
Marca:
13
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
ESPREMEDOR DE FRUTAS 1 LITRO
M.D.: C.P.
Marca:
14
10.000
UN
0.0000
0.00
0.00
FACA DE CORTE AÇO INOX 8 POL.
M.D.: C.P.
Marca:
15
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 6 BOCAS A GÁS
M.D.: C.P.
Marca:
16
10.000
UN
0.0000
0.00
0.00
FORMA PARA PIZZA EM ALUMINIO DIAMETRO 35CM
M.D.: C.P.
Marca:
17
3.000
UN
0.0000
0.00
0.00
FORMA REFRATARIA RETANGULAR EM VIDRO 5,2X20,9X34,6CM, 2,2 LT
M.D.: C.P.
Marca:
18
3.000
UN
0.0000
0.00
0.00
FORNO SEMI INDUSTRIAL 1 PORTA A GÁS
M.D.: C.P.
Marca:
19
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
FREEZER COMERCIAL 534 LT 2 PORTAS 220V
M.D.: C.P.
Marca:
20
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
FRITADEIRA ELETRICA10 LT AÇO INOX 2 CUBAS
M.D.: C.P.
Marca:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
GELADEIRA INDUSTRIAL 918 LITROS FROST FREE
M.D.: C.P.
Marca:
22
2.000
UN
0.0000
0.00
0.00
JARRA PARA SUCO 2 LITROS
M.D.: C.P.
Marca:
23
3.000
UN
0.0000
0.00
0.00
LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL 4 LT 500W
M.D.: C.P.
Marca:
24
5.000
UN
0.0000
0.00
0.00
MESA EM AÇO INOX, 120X80X85 CM
M.D.: C.P.
Marca:
25
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
MICRO-ONDAS
M.D.: C.P.
Marca:
26
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
MULTPROCESADOR 110V/220V COM 7 DISCOS
M.D.: C.P.
Marca:
27
2.000
UN
0.0000
0.00
0.00
PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO DIAMETRO 22 CM, 20 LT
M.D.: C.P.
Marca:
28
5.000
UN
0.0000
0.00
0.00
ROLO PARA MASSA POLIETILENO 38CM
M.D.: C.P.
Marca:
29
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
SUPORTE PARA TV ARTICULADO
M.D.: C.P.
Marca:
30
3.000
UN
0.0000
0.00
0.00
TIGELA PLATICA 2.5 LT, 23.5X20.3X12.7 CM
M.D.: C.P.
Marca:
31
3.000
UN
0.0000
0.00
0.00
TIGELA PLATICA 5 LT, 47X40,6X25.4 CM
M.D.: C.P.
Marca:
32
1.000
UN
0.0000
0.00
0.00
TV SMART 40 POLEGADAS
M.D.: C.P.
Marca:
Validade:
Condição Pgto:
Prazo Ent.:
Garantia:

Carimbo CNPJ

Tot. Geral:
Tot. Desconto:
Tot. Imposto:
Tot. Líquido:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

____________________de ____________________ de 2022

Ass.:

_________________________________________________

Nome:

_________________________________________________

CPF:

_________________________________________________

RG:

_________________________________________________

*C.P.: Cota Principal. C.R.: Cota Reservada.

