PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017
PROCESSO Nº 009/2017
COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Modalidade: Pregão
Número: 003/2017 de 02/02/2017
Processo: 009/2017
Critério: Menor preço - Unitário por Item
Encerramento: 17/02/2017 as 13:30 hrs
Objeto: Aquisição de Leite Pasteurizado Integral, tipo C, para o Fundo Municipal de Assistência Social e
Merenda Escolar, no exercício de 2017, com estimativa de consumo para o período de 60.000 litros de
leite.
A Prefeitura Municipal de Borá, com sede à Praça Santo Antonio nº10, TORNA PÚBLICO que acha-se
aberta no Departamento de material e Licitações da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 do tipo Menor preço - Unitário por Item (Processo nº 003/2017),
objetivando a Aquisição de Leite Pasteurizado Integral, tipo C, para o Fundo Municipal de Assistência
Social e Merenda Escolar, no exercício de 2017, com estimativa de consumo para o período de 60.000
litros de leite, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº
1144, de 22 de dezembro de 2005, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2015,
e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS de habilitação serão recebidos no endereço
abaixo mencionado, para credenciamento da sessão pública de processamento do Pregão.
A sessão de processamento do pregão será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de
Borá, situada na Praça Santo Antonio nº 10 - Centro, iniciando-se no dia 17 de fevereiro de 2017 as
13:30 horas e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do
processo em epígrafe.
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.
1
DO OBJETO
1.1
A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Leite Pasteurizado Integral, tipo C, para o
Fundo Municipal de Assistência Social e Merenda Escolar, no exercício de 2017, com estimativa de
consumo para o período de 60.000 litros de leite.
1.2
O objeto desta licitação não necessariamente será contratado em sua totalidade, tratando-se
de quantidade(s) estimada(s), sendo considerada(s) apenas para fins de adjudicação e assinatura da Ata
de Registro de Preço. A(s) licitante(s) para o(s) qual(is) for(em) adjudicado(s) os item(ns) ou lote(s)
constante(s) do Anexo I e for(em) convocada(s) para a assinatura da Ata, obterá(ão) apenas o direito e a
exclusividade de contratação para o(s) item(ns) até o término da vigência da ata. Desta forma, o

Município de Borá – SP, não se responsabiliza por prejuízos financeiros decorrentes da expectativa de
aquisição dos produtos licitados mediante este processo, não cabendo, por parte do(s) vencedor(es),
qualquer recurso.
1.3
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, tudo
conforme os termos do artigo 15, §4º da Lei 8.666/93.
OBSERVAÇÃO:- Todos os produtos relacionados no Anexo I deverão ser de boa qualidade e
especificados com as suas respectivas marcas.
2
DA PARTICIPAÇÃO
2.1
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da aquisição, e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
2.2
Não poderão participar da presente licitação as empresas suspensas pela Prefeitura Municipal
de Borá ou declaradas inidôneas para participar de licitação junto à Administração Pública.
2.3
As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento Convocatório e anexos,
que dele fazem parte integrante.
2.4
As licitantes que estiverem impossibilitadas de estar presentes no dia da sessão do certame
poderão estar enviando seu credenciamento, envelopes de documentação e proposta, via correio ou
protocolá-los no Paço Municipal antes da data da realização do certame. Serão credenciadas e
consideradas os valores constantes da proposta apresentada, só não poderão apresentar lances caso
não haja nenhum procurador, havendo algum representante no dia do certame deverá apresentar
procuração devidamente autenticada pela licitante.
2.5
Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da
PREFEITURA que se seguir.
2.6
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sala de
licitação da Prefeitura do Município de Borá, localizada na Praça Santo Antônio, 10, Centro - Borá/SP, na
data de 17 de fevereiro de 2017, a partir das 13:30 horas, será realizada sessão pública de
processamento do Pregão para Registro de Preços, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame.
2.7
No dia, hora e local designados para a sessão, os representantes deverão apresentar-se e
identificar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro.
2.8
Após o credenciamento, será declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, a partir do que não
serão admitidos novos proponentes. Em seguida, os representantes deverão entregar os envelopes
contendo as propostas de preços, devidamente acompanhadas da declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, e os documentos de habilitação.
2.9
Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma
licitante.

3
3.1

DO CREDENCIAMENTO
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial, registrado na Junta Comercial (última alteração), no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma
reconhecida do 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.
3.2
O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3.3
Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas um credenciado.
3.4
A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
4
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DA
PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo III ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.2
A declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá ser
apresentada fora dos envelopes de números 1 e 2, na mesma oportunidade da apresentação da
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.
4.3
A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em
02 envelopes fechados e indevassáveis e assinado sob o fecho, contendo em sua parte externa, além do
nome da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
NOME DO PROPONENTE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
PROCESSO Nº 009/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
NOME DO PROPONENTE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
PROCESSO Nº 009/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ
4.4
A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado ou com carimbo da empresa e redigida em
língua portuguesa, com suas paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou

entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntandose a procuração, conforme modelo estabelecido no anexo II (modelo de proposta).
4.5
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.
4.6
A empresa que fizer declaração falsa, com o objetivo de usufruir os benefícios da Lei
Complementar nº 123/06, estará sujeita as penas do crime que trata o artigo 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na
legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará também, a inabilitação do licitante,
se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitação.
5
DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1
A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Identificação da Proponente (nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual);
b) Número do Processo e do Pregão;
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da especificação do item cotado
deste Edital;
d) Preço unitário e total de cada item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionaria. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, cargas, descargas, ensaios laboratoriais, quando e se
necessários, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, conforme art. 6º da Lei
Federal n.º 10.520/2002, contados da data de encerramento da licitação;
f) condições de pagamento;
g) local de entrega/prestação e serviços: Praça Santo Antônio - Rua 1º de janeiro, esquina com
Rua Vereador Herculano Azevedo.
5.2
Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
5.3
Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação
e o preço global da proposta, se faltar.
5.4
A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da
licitante presente à reunião de abertura dos envelopes "Proposta" e com poderes para esse fim.
5.5
O licitante poderá apresentar a proposta em pen drive, para facilitar o cadastro dos itens
licitados no sistema informatizado, o que não substituirá o envelope proposta, que deverá
obrigatoriamente ser apresentado, em conformidade com o item 5.
5.6
Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos e, de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando
qualquer valor além dos centavos.
5.7
O preço apresentado e levado em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração,
na hora da realização do referido pregão presencial, podendo solicitar reajuste de preço no decorrer do
contrato desde que devidamente comprovado.
6
DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
6.1
O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados

os quais dizem respeito a:
6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual (última alteração);
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (última alteração), 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) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) 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.
6.1.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar
do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste
Pregão.
6.1.2 REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débito pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame, expedida pela Seção de Tributação da Sede do Licitante;
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
e) Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Certidão de regularidade com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda
Nacional;
g) Certidão de débitos trabalhistas.
6.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica licitante.
6.2
DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.2.1 Na comprovação da regularidade fiscal por parte das microempresas e empresas de pequeno
porte aplicam-se os benefícios constantes dos § 1º do Art. 43 da Lei Complementar n° 123/06, (Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014), será assegurado o prazo de cinco dias
úteis, a contar do encerramento da sessão que o declarou vencedor, prorrogáveis por igual período, a
critério da Prefeitura Municipal de Borá.
6.2.2 Os benefícios de que trata o subitem anterior deste Edital não isentam as microempresas e as
empresas de pequeno porte de apresentarem os documentos de habilitação relativos à regularidade
fiscal exigidos no presente Edital, limitando-se à concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis
por igual período à critério da Administração, para regularização de eventuais dívidas tributárias
(restrições) de tais empresas.
6.2.3 A não regularização das restrições constantes da documentação de regularidade fiscal no prazo
de que trata o subitem anterior, desde que requerida a abertura de tal prazo pela microempresa ou
empresa de pequeno porte na sessão de julgamento das propostas e habilitação das licitantes, implicará
na aplicação das sanções previstas no Edital, sem prejuízo de convocação das demais licitantes na

ordem de classificação, para assinatura do contrato oriundo da presente licitação ou revogação da
licitação, à critério da Administração (§ 2° do Art. 43 da Lei Complementar n° 123/06).
6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.3.1
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa dias) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
6.3.2
A inversão dos documentos: colocação da proposta de preço no envelope de documentos de
habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame.
6.3.3
Todos os documentos exigidos para participação deste certame deverão estar na ordem
demonstrada em edital, para melhor analise da comissão.
6.4
OUTRAS COMPROVAÇÕES
6.4.1
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 (ANEXO
IV);
6.4.2 Declaração que aceita as condições estabelecidas no Edital do Pregão presencial nº --/20-(Anexo V).
7
DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1
No local, data e horário no preambulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de
10 minutos; aguardando demais credenciamentos ate autorização do Pregoeiro para inicio da seção de
lances, momento este que não será mais possível nenhum credenciamento.
7.2
Apos o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no subitem 4.1 deste Edital e,
em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.2.1
Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
7.3
A analise das propostas pelo Pregoeiro visara ao 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;
7.3.1
No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
7.3.2
Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.4
As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances do item, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores aquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, ate o máximo de 3 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do numero de licitantes.

7.5
O Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, 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.
7.5.1
O licitante sorteado em primeiro lugar no empate, poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a definição completa da ordem
de lances.
7.6
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances que incidirá sobre o preço unitário do item,
conforme discriminado a seguir:
Item
Redução Minima
01

R$ 0,01 (um centavo)

7.7
Encerrada a 1ª (primeira) etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a 2a (segunda) etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
para as selecionadas o ultimo preço ofertado; assim sucessivamente.
7.8
A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.9
Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o ultimo preço
ofertado. Com base nessa classificação, serão asseguradas as licitantes microempresas e empresas de
pequeno porte preferencia a contratação, observadas as seguintes regras:
7.9.1
O pregoeiro convocara a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta
de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores ate 5% (cinco por cento) ao
valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no
prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferencia.
7.9.2
A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 7.9.1.
7.10
Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada,
serão convocadas para o exercício do direito de preferencia, respeitada a ordem de classificação, as
demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas
condições indicadas no subitem 7.9.1.
7.11
Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 7.9,
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferencia,
passando-se, desde logo, a negociação do preço.
7.12
O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 7.9.1 e 7.10, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o
subitem 7.9, com vistas a redução do preço.
7.13
Apos a negociação, se houver, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
7.13.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos
por ocasião do julgamento.

7.14
Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
7.15
Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
ser saneadas na sessão publica de processamento do Pregão, ate a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.15.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de
licitação os documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
7.15.2 A Administração não se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
7.15.3 Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no
subitem 6.1.2, alíneas “a” a “f” do item 6 deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições
impeditivas a referida comprovação.
7.15.4 Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 7.15.3
deste item 7 devera comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito a
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
7.16
A comprovação de que trata o subitem 7.15.4 deste item 7 devera ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no
prazo de 2 (dois) dias uteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
7.17
Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
7.18
Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 7.9 deste item 7, examinara a
oferta subsequente de menor preço, negociara com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificara as condições de habilitação e assim sucessivamente, ate a apuração de uma
oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7.19
Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item.
8
DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP E MEI
8.1
Conforme instituído pelo artigo 48, III, da Lei Complementar 123/06, na redação dada pela Lei
Complementar 147/14, fica reservada uma cota de 25% do processo, referente aos itens descritos no
Anexo I, assegurando a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e o
microempreendedor individual, por força do art. 18-E da mesma lei complementar.
8.2
Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual, a proposta comercial deverá ser apresentada conforme situações previstas no artigo 48, III,
da LC 123/06, ressalvado o seguinte:
8.3
Se não houver no mínimo 03 (três) competidores enquadrados como microempresas, empresas
de pequeno ou microempreendedor individual capaz de cumprir as exigências estabelecidas no

instrumento convocatório relativamente aos itens a ela reservado, os referidos itens serão
disponibilizados para todas as demais participantes em igual de condições.
9
DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1
No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para sua apresentação, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão
a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2
A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
9.3
Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
9.4
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
9.5
O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.6
A adjudicação será feita por item, diretamente pelo Pregoeiro.
10
DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1
Conhecido o resultado final do presente Pregão, a(s) empresa(s) vencedora(s) fica(m) ciente(s)
do prazo para assinatura da Ata de registro de Preços, que será de no máximo de 03 (três) dias úteis, a
contar do dia seguinte da publicação do Comunicado de Homologação na Imprensa Oficial, sob pena de
não o fazendo, decair do direito de contratação e incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total da proposta, sendo excluída da ata, além de sujeitar-se a outras sanções previstas na Lei nº
8.666/93 e demais alterações posteriores.
10.1.1 Sempre que o proponente vencedor não atender à disposição nos termos referidos no item
anterior, é facultado à Administração, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.
10.2
Colhidas às assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se
for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem 10.1 do presente edital.
10.3
O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
assinatura da respectiva Ata, que deverá ser atualizada e publicada trimestralmente pelo órgão
gerenciador.
10.4
As publicações referidas nos subitens 10.2 e 10.3 dar-se-ão na Imprensa Oficial que circula no
Município.
10.5
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV do
artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a multa pecuniária de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor da obrigação não cumprida.
11- DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO
11.1
Os detentores da ata de registro de preços estarão obrigados ao atendimento dos pedidos de
compra, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
11.2
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa

às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.
11.3
Quando da necessidade de aquisição o Órgão Participante, por intermédio do gestor do
contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a indicação do detentor, dos
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
11.4
Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o detentor indicado, emitindo o
competente pedido de compras.
11.5
Para instruir o pedido de compras, a Prefeitura do Município confirmará via eletrônica se o
detentor da ata está em situação regular perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de a contratação não se concretizar.
11.6
Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro
estiverem dentro do prazo de validade, o detentor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
12
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS
12.1
Prazo de entrega:- A entrega será parcelada (sem quantidade mínima), conforme solicitação do
Setor requisitante, e deverá ocorrer em no máximo 3 (três) dias úteis da solicitação. Se a(s)
proponente(s) vencedor(as) deixar(em) de cumprir(em) as exigências do Edital, ficará(ão) sujeita(s) às
penalidades previstas na legislação vigente e no presente Edital;
12.2
Local e horário de entrega:- Os produtos deverão ser entregues nos Departamentos
requisitantes das 7:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira sendo dia útil, pela(s) empresa(s) licitante(s)
consideradas vencedora(s), obrigando-se o contratado a substituir, às suas expensas, aqueles que por
qualquer falha ou defeito vierem a ser recusados.
12.3
Será rejeitado no recebimento, os produtos fornecidos com especificações diferentes das
constantes no ANEXO I e, se for o caso, marcas diferentes das informadas na PROPOSTA, devendo a sua
substituição ocorrer na forma e prazo definidos neste edital.
12.4
O(s) fornecimento(s) deverá(ão) ocorrer(em) de acordo com o item 12 do Edital, vigendo até a
entrega total das quantidades estimadas, limitando-se ao prazo de vigência constante da respectiva ata
de registro de preços, oportunidade em que as obrigações de fornecimento deixarão de viger, no que a
licitante desde já exprime sua concordância.
12.5
Constatadas irregularidades no objeto licitado, na forma da cláusula anterior, a Administração
poderá:
12.5.1 Se disser respeito à especificação, não recebimento dos produtos, ou qualquer dos demais
motivos elencados na clausula anterior, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.5.1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;
12.5.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.5.2.1 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da Notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.
13
DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
11.3
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar

quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.
13.2
A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições
da Lei Federal nº 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
13.3
Pelo descumprimento das condições estabelecidas na proposta, a contratada fica sujeita às
seguintes penalidades:
a) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto:
- Até 05 (cinco) dias corridos, multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação, por dia
de atraso;
- Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem anterior, será
considerado pela Municipalidade a inexecução total ou parcial do ajuste;
b) Pela inexecução total ou parcial do ajuste:
- Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor adjudicado.
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos.
14
DA GARANTIA CONTRATUAL
14.1
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
15
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
15.1
O pagamento será efetuado até o 10º (decimo) dia útil do mês subsequente à emissão da nota
fiscal, caso o mesmo caia em sábado, domingo ou feriado, o mesmo será providenciado no primeiro dia
útil posterior.
15.1.1 A Nota fiscal deverá ser preenchida de acordo com as descrições dos produtos contidos no
pedido expedido pelo Departamento de Compras desta Prefeitura, estando sujeita à devolução para
devida correção.
15.1.2 Em ocorrendo devolução da documentação para correção, o prazo para pagamento começará a
partir da data de reapresentação;
15.1.3 A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da
obrigação.
15.1.4 Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
15.1.5 Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à CONTRATADA,
ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
15.1.6 Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
15.1.7 A Prefeitura reserva-se no direito de adquirir apenas parte do material licitado, sem que caiba a
licitante vencedora qualquer indenização;
15.2
Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item
15.1.
15.3
As despesas decorrentes da presente licitação serão cobertas com a utilização das dotações
orçamentárias do respectivo Departamento Contratante correspondentes ao Exercício financeiro
vigente.
16
DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
16.1
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
16.2
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão

gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
16.3
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
16.4
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
16.5
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
16.6
Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, o
registrado se obriga a fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, e antes da emissão do
pedido de compras, cópia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços.
Portanto, é de responsabilidade exclusiva do REGISTRADO, o fornecimento dos documentos (notas
fiscais) comprobatórios dessas ocorrências.
16.7
O novo preço somente será válido após a assinatura do Termo de Alteração e, para efeito do
pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da
assinatura do termo com o novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela
detentora.
16.8
A obrigatoriedade da registrada em fornecer documentos que permitirão variação dos preços
vigerá enquanto a Ata de Registro de Preços estiver vigente, mesmo para períodos que possam não
haver fornecimento do(s) produtos(s).
17
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1
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, a finalidade e a segurança da contratação.
17.2
O resultado do presente certame será divulgado no DOE.
17.3
Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário
Oficial do Estado.
17.4
Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição
para retirada na Prefeitura Municipal, situada na Praça Santo Antônio nº10, Centro, após a celebração
do contrato.
17.5
Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, desde
que motivada sua solicitação.
17.5.1 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia
útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
17.5.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do

certame.
17.6
Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
17.7
Fica reservado a Prefeitura Municipal de Borá, o direito de anular ou revogar o presente Pregão
sem que assista aos licitantes direito de reembolso ou indenização, se lhe for conveniente.
17.8
Integram o presente Edital os Anexos:
 Anexo I – Descrição do objeto;
 Anexo II – Carta de Apresentação da Proposta de Preços;
 Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação;
 Anexo IV – Declaração de Inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com
administração;
 Anexo V – Declaração que aceita as condições estabelecidas no Edital de Pregão;
 Anexo VI– Minuta da Ata de Registro de Preços.
17.9
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo.
Borá, Sexta-Feira, 03 de fevereiro de 2017.

Wilson Ferreira Costa
Prefeito Municipal

A N E X O III

“D E C L A R A Ç Ã O”

Eu,_______________________(nome)___________,
representante
legal
da
empresa
_____________________________________________,
CNPJ:___________________________, interessada em participar no Processo Licitatório ___/20__
(Pregão presencial nº ___/20__), da Prefeitura Municipal de Borá, DECLARO, sob as penas da Lei, que
demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.
Local e data.

__________________________________
Nome, RG e do Representante Legal
(com carimbo da empresa)

“A N E X O IV “

“D E C L A R A Ç Ã O”

Eu,_______________________________
(nome
completo),
CPF:______________ representante legal da empresa ____________________________,
CNPJ_____________________, interessada em participar no Processo Licitatório nº ___/20__ (Pregão
nº ___/20__), da Prefeitura Municipal de Borá, DECLARO, sob as penas da Lei, que, inexiste
impedimento legal contra a firma ______________________________ para licitar ou contratar com a
Administração.

Local e data
__________________________________
Contratada
Nome, RG. – representante legal
(carimbo da empresa)

“A N E X O V “

“D E C L A R A Ç Ã O”

Eu,__________________________(nome
completo),
CPF:_____________
representante
legal
da
empresa
____________________________,
CNPJ_____________________, interessada em participar no Processo Licitatório ___/20__ (Pregão
presencial nº ___/20__), da Prefeitura Municipal de Borá, DECLARO, sob as penas da Lei, que, aceito as
condições do Pregão nº ___/20__.
Local e data.

__________________________________
Contratada
Nome, RG. – representante legal
(carimbo da empresa)

ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º-- /20-- – PREGÃO PRESENCIAL N.º --/20-- – PROCESSO
N.º --/20-OBJETO: ---------Aos xx (xxxx) dias do mês de xxxxxxxx do ano de 20--, presente de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE BORÁ, com sede na Praça Santo Antonio, 10, nesta cidade de Borá/SP, CEP: 19740-000, portadora do
CNPJ/MF sob o nº 44.544.906/0001-42, neste ato representado pelo Sr. WILSON FERREIRA COSTA,
brasileiro, casado, maior, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº
14.608.473-SSP/SP e CPF/MF nº 055.660.468-78, e de outro lado a Empresa
________________________________________,
estabelecida
na
_____________________________________________, na cidade de ____________________________,
Inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________________, Inscrição Estadual nº
_____________________________,
neste
ato
representada
pelo
Senhor
____________________________________,
____________,
__________,
____________,
______________, residente e domiciliado na ___________________________________________, na
cidade de ____________________, portador do RG. Nº ____________________ e do CPF/MF nº
_____________________, através do Processo n.º --/20-- – Pregão Presencial n.º --/20--, foi expedida a
presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações, e Decreto Federal n.º 6.041 de 25 de novembro de 2005, que, conjuntamente com as
condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o
DETENTOR DA ATA:
1

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é para ----------------------------------------,
conforme quantidades estimadas e especificações constantes do Anexo I do edital de Pregão Presencial
para Registro de Preços nº --/20-- – Processo nº --/20--.
1.1.1
Consideram-se registrados os seguintes preços do detentor da Ata: a
empresa:______________________________________________, CNPJ______________________, a
saber:
1.1.2
Item

1.2

Descrição dos itens:
Unid

Quant

Especificações Marca

Preço Unit

Preço Total

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar de sua assinatura.

1.3
O ORGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, de acordo com as necessidades,
através da entrega de uma via da nota de empenho por onde ocorrerá a despesa, mediante

comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de
PREGÃO.
1.4
A entrega/execução dos respectivos itens, horário e condições está designadas no instrumento
editalício (item 12 do edital), contados da emissão do pedido de compras representado pela
correspondente NOTA DE EMPENHO, inclusive nas condições também lá estabelecidas.
1.5
No caso de irregularidades, deverão ser rejeitados os abastecimentos, sendo substituído nos
prazos e condições já definidas em edital, sem prejuízo ainda do cancelamento da Ata de Registro e
aplicação das penalidades cabíveis.
1.6
Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em conforme designado no instrumento
editalício (subitem 15.1 do edital) – o pagamento será efetuado até o 10º (decimo) dia útil do mês
subsequente à emissão da nota fiscal, caso o mesmo caia em sábado, domingo ou feriado, o mesmo
será providenciado no primeiro dia útil posterior.
1.6.1
Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro
estiverem dentro do prazo de validade, o detentor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
1.7
Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com
os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
1.8
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
1.8.1
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
1.8.2
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
1.8.3
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

1.8.4
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
1.8.5
Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, o
registrado se obriga a fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, e antes da emissão do
pedido de compras, cópia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços.
Portanto, é de responsabilidade exclusiva do REGISTRADO, o fornecimento dos documentos (notas
fiscais) comprobatórios dessas ocorrências.
1.8.6
O novo preço somente será válido após a assinatura do Termo de Alteração e, para efeito do
pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da
assinatura do termo com o novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela
detentora.
1.8.7
A obrigatoriedade da registrada em fornecer documentos que permitirão variação dos preços
vigerá enquanto a Ata de Registro de Preços estiver vigente, mesmo para períodos que possam não
haver fornecimento do(s) produto(s).
1.9
As despesas decorrentes da presente licitação serão cobertas com a utilização das dotações
orçamentárias do respectivo Departamento Contratante correspondentes ao Exercício financeiro
vigente.
1.10
Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações com o
Detentor da mesma, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, tudo
conforme os termos do artigo 15, §4º da Lei 8.666/93.
1.11
A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da ata de registro de preços, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
1.12
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV do
artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a multa pecuniária de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor da obrigação não cumprida.
1.13
Pelo atraso injustificado na entrega do produto, sujeitar-se-á o faltoso às multas de mora
adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global adjudicado ao vencedor:
1.14
Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) do valor global adjudicado, por
dia de atraso na entrega do produto;

1.15
Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem anterior, será
considerado pela Municipalidade a inexecução total ou parcial do ajuste.
1.16

Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste poderá ser aplicada a seguinte penalidade:

1.16.1

Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global adjudicado;

1.16.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos.
1.17
As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o faltoso tiver
direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso, somente se o
pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva
notificação.
1.19
Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme consta do
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.20

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

1.21
A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla defesa do
adjudicatário.
1.22
O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas
hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado,
presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
1.23
O DETENTOR DA ATA deverá manter-se, enquanto vigorar o registro de preços em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como com todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no Edital de Pregão.
1.24
Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital de Pregão Presencial n.º --/20-- – Processo nº --/20--, a nota de empenho e a
proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
1.25
As questões oriundas desta Ata e procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no
Foro da Comarca da Estancia Turística de Paraguaçu Paulista – SP, esgotadas as vias administrativas.
1.26
Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, vai assinada pelo Sr. Wilson
Ferreira Costa, Prefeito Municipal, e pelo(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, já qualificado no preâmbulo
desta, representando a detentora, bem como pelas testemunhas.
Borá, ----, -- de ---------- de 20--.
Wilson Ferreira Costa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal

Detentora da Ata

Testemunhas

TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Borá
Órgão:
Contrato n.º
Objeto:
Contratante:
Contratada:
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima identificado, e, cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damonos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais.
Borá, ....... de ............. de 20...
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Borá
WILSON FERREIRA COSTA
Prefeito Municipal
CONTRATADA:
..........................................................
....................................................

