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PREGÃO (PRESENCIAL) n° 030/2021 
 Edital nº. 031/2021 

Processo Administrativo Municipal n°155/2021 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA 
INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE CACHOEIRA 
PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 11 de agosto de 2021.  
 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas – horário de Brasília (início do credenciamento). 

 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Paulista, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630- 000. A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria nº. 071/2021. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de  
habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das 
empresas interessadas. 
 
Cachoeira Paulista – localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92 – Centro – Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000, e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186-
6022 e 3186-6010. 
 
A Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista torna público que se acha aberta a licitação na 
modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações 
posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento 
convocatório. 
Integram este Edital os anexos: 
I – Termo de Referência; 
II- Minuta de Ata 
III - Minuta de contrato; 
IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 
V - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
VI - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 
VII – Modelo de Proposta Comercial. 
 
1- OBJETO 
 
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA 
INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE CACHOEIRA 
PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 
 
2- CONSIDERAÇÃO INICIAL 
 
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 nº 
8.666/93 e artigo 12, § 3º, do Decreto 7892/13, atualizações posteriores. 

mailto:licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br
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3- PARTICIPAÇÃO 
 
3.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
3.2- Não será permitida a participação de empresas: 

3.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 
3.2.2- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.3- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores; 

3.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
3.2.5- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 
 
4- CREDENCIAMENTO 
 
4.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado FORA dos 
Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação) o que se segue: 

4.1.1- Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-
se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de 
instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na 
forma estipulada no subitem “a”; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de 
declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, 
portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de 
ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

4.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 

qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e 
nº. 2 (Habilitação); 

4.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 
(Proposta) e nº. 2 (Habilitação). 
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5- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

Envelope nº 1 – Proposta Comercial 
Pregão Presencial nº. ___/2021 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 

 

Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 
Pregão Presencial nº ___/2021 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 

 
 
6- PROPOSTA 
 
6.1 - A Proposta deverá ser apresentada preferencialmente datilografada ou impressa, em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do 
licitante ou pelo procurador. 
6.2 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
6.3 - Deverão estar consignados na proposta: 

6.3.1 - A razão social da proponente, endereço completo/CEP, telefone/fax, e-mail (se 
houver) e CNPJ do licitante; 

6.3.2- Preço unitário por item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, 
apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, 
taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral 
fornecimento do objeto da presente licitação; 

a) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de 
três casas decimais; 
b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado. 
6.3.3- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das 
partes; 
6.4 - Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o licitante 
apresentar proposta somente para o(s) item(ns) de seu interesse. 
6.5 – A proposta deverá estar datada e assinada. 
6.6. – Marca do produto.  
 
 
7- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar: 
 
7.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou Ata 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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a1) Os documentos descritos no subitem “a” do item 4 deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
           a2) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 
referidos no item 7.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, 
previsto no item 4 deste edital. 
 
b) 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; 
 
 
7.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante a 
apresentação de: 

b1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e 

b2) Certidão de Regularidade Estadual. 
b3) Certidão de Regularidade Municipal Mobiliária. 

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
d) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho; 
e) 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; 

e.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, a contar da sessão de abertura dos envelopes, prorrogáveis por 
igual período, a critério desta Prefeitura Municipal, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa; 

e.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.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, nos termos do art. 4º, inciso 
XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02. 

 
7.2.1- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

 
a1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente do plano 
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
*SUMULA N° 50 - Em procedimento licitatório, não pode a administração impedir a 
participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser 
exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor. 
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7.2.2- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo VI). 
 
 

7.2.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / OPERACIONAL 
 

Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s), 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
 
 
7.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

7.3.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia, autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou 
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo 
Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  

7.3.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

7.3.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à 
data de apresentação das propostas; 

7.3.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz; 

7.3.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante; 

7.3.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites 
dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este 
meio eletrônico. 
 
 
8- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase 
de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que 
serão apresentados os documentos indicados no item 4.1. 
8.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao(a) Pregoeiro(a) os 
envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação. 
8.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço por item, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
8.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
8.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta 

ofertadas pelos demais licitantes; 
8.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

8.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 
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8.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

8.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 

8.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. 
No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número 
de licitantes; 

8.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e 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; 

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
8.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço unitário por item, observada a redução mínima de 1% (um por 
cento) do valor da menor proposta ofertada.  
8.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
8.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

8.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 

8.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase 
de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da LC 
123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.9.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação. 

8.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

8.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, 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 subitem 8.9.1; 

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 8.9.4, será declarada a melhor oferta àquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 
8.10- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas 
não selecionadas por conta da regra disposta no item 8.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa 
de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.  
8.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital. 
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8.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço. 
8.13- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
8.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste 
Edital. 
8.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 
entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 
8.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
8.17- Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
8.18- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor. 
8.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 
de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada 
sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 
8.20- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 
8.21- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os 
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 
convocação. 
 
 
9- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. A 
petição será encaminhada ao(a) Pregoeiro(a) que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 
9.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao(a) Pregoeiro e protocolada no setor de 
Protocolo localizado na Av. Coronel Domiciano, nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000, e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186-6022 e 3186-6010. 
9.2.1- Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ficando a validade do procedimento 
condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 

9.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
9.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
9.4. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 
9.5- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 
sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-
se então o prazo de três dias 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 os 
demais licitantes, desde logo, intimados 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; 
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9.5.1- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente; 

9.5.2- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

9.5.3- As contra-razões de recurso devem ser protocolados no setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, Av. Coronel Domiciano, nº 92 – Centro – Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000, e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186-
6022 e 3186-6010 
9.6- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à autoridade 
competente homologar o certame e determinar a convocação dos beneficiários para a 
assinatura do contrato. 
9.7- Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão 
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de homologação do 
certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura do Contrato. 
 
 
10 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 
 
10.1 - A formalização da Ata de Registro de Preço ocorrerá com observância das disposições da 
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, no que couber e será subscrita pela autoridade 
que assinou o edital, após sua homologação decorrerá a celebração de Termo Contratual 
conforme a necessidade do município. 
10.2- A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) 
produto(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão 
observadas nas futuras contratações. 
10.2.1 – Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores quantos 
concordarem. 
10.3- A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação. A proponente que deixar de fazê-lo no prazo 
estabelecido, dela será excluída, sem prejuízo da aplicação das sanções inscritas no artigo 7º da 
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
10.4- Colhidas às assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a imediata publicação da 
Ata. 
10.5- O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data da publicação da respectiva Ata.  
10.6- A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura Municipal a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 
10.7- Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de 
Preços cancelado quando: 

10.7.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços ou contrato dela advindo; 
10.7.2- Recusar-se a celebrar o Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável; 
10.7.3- Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àquele praticados no mercado; 
10.7.4- For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
10.7.5- For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º 

da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
10.8- Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o 
cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
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comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovado. 
10.9- Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata. 
11- DA ORDEM DE ENTREGA 
11.1. Entregas únicas. 
11.2 – A ordem de entrega/serviço expedida juntamente com um contrato, após a assinatura da 
Ata de Registro de Preços indicará: o nome da Empresa, o local de entrega ou da prestação de 
serviço, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a fornecer ou prestar o 
serviço no prazo pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas na Ata. 

11.2.1- A Ordem de Entrega/Serviço e o contrato será enviada ao fornecedor por meio 
de fax e/ou e-mail informados na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa 
vencedora comunicar eventual alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta 
comercial. 

11.2.2- O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se injustificadamente 
em confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no prazo de 01 (um) dia útil após o 
recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 

11.2.3- O prazo máximo de entrega de produtos é de 03 (três) dias úteis contados da 
confirmação do recebimento da Ordem de Entrega;  

11.2.4- A empresa deve comunicar o horário de entrega com 24 horas de antecedência. 
11.2.5- Os objetos deverão ser entregues na sede do município, em local a ser definido 

pela Secretaria requisitante, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 
(quinze) horas, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

11.2.5.1- O responsável pelo recebimento fará a conferencia dos materiais que deverão 
estar de acordo com as especificações técnicas do Termo de referência, podendo, se for ocaso, 
recusar parcialmente ou totalmente o material caso o mesmo apresente defeitos ou não atendam 
as especificações técnicas descritas no termo de referência. 
11.3 – A contratação com fornecedor/prestador de serviços registrado, após indicação pelo 
Órgão Gerenciador do Registro de Preços, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de  
Preços, emissão de contrato e nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de 
entrega/serviço ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8666/93. 
 
 
12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da contratação futura, são recursos direcionados ao município através 
de Programação do Ministério do Desenvolvimentos Social (sigtv) sob nº 350860320200001 e nº 
350860320200006, estimado em R$ 109.875,21(CENTO E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E 
CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), onerarão os seguintes recursos orçamentários e 
financeiros: 
 

FICHA ÓRGÃO UNIDADE ELEMENTO 

284 02 06 4.4.90.52. 

 
 
13- FORMA DE PAGAMENTO 
13.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento do 
objeto/prestação dos serviços. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica 
(Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pelo setor de Compras de por meio de cheque 
nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.  
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13.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente 
regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas; 
 

13.2.1- Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
 
14- SANÇÕES 
 
14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a assinatura 
da Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução da Ata, deixar de assinar o Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e artigo 
64, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
14.2. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da 
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º 
da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, a 
Ata, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 
79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da contratação. 
 

14.2.1. Em caso de possível atraso na entrega ou ativação do objeto por fato 
superveniente a vontade da Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) 
dias úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do 
prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 3 dias úteis. Caso a Contratada 
não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada 
a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de 
atraso na entrega do objeto/ativação, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a 
multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no item 
14.2. 

 
14.2.2. No caso da inexecução da prestação de serviços no dia e horários indicados na 

Ordem de Serviço, ou de sua execução de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no 
item 13.2, sem prejuízo de rescisão unilateral da Ata e aplicação das sanções previstas no artigo 
7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
 
15- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
15.2- A homologação do presente certame será divulgado no DOE. 
 
15.3- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
 
15.3.1. A Ata será publicada conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
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15.4- Após a publicação do Contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação das 
demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão 
inutilizados.  
 
15.5- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro de Cachoeira Paulista - SP. 
 

 
 

Cachoeira Paulista, em 28 de julho de 2021. 
 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 030/2021 
 Edital nº. 031/2021 

Processo Administrativo Municipal n°155/2021 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS 
PARA INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE CACHOEIRA 
PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 
 

ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 2 UNID. 
Aparelho de som (portátil FM 5wts - USB – Bluetooth) - cd player, sintonizador de rádio 

digital com entrada USB. 

2 2 UNID. Ar condicionado split - 9000 btus 

3 2 UNID. Arcos de basquete - Tabela de basquete B 100 (2,20 a 3,05) 

4 10 UNID. 

Armário em aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas 
reguláveis em madeira, com seguintes características: móvel com a caixa externa e 
portas em aço e prateleiras em mdp; cor cinza cristal ; dimensões externa do armário 
1.970 mm altura x 900 mm largura x 450 mm profundidade; com sapatas em 
polipropileno em forma de “l” com regulagem de altura através de pino com rosca 
metálica de ¼, encaixadas nos 4 cantos do armário para corrigir pequenos desníveis e 
evitar o contato direto da chapa com o piso; estrutura do corpo e das portas em chapa 
22 (0,75 mm). Deverá ser apresentado junto com a proposta: certificado de 
conformidade acreditado pelo Inmetro juntamente com declaração de conformidade de 
uma ocp - organismo de certificação de produtos, conforme ABNT nbr 13961:2010, onde 
deverá constar claramente os seguintes testas laboratoriais: verificação dos requisitos 
dimensionais, ensaio de corrosão por exposição em câmara de névoa salina com duração 
mínima de 750 (setecentos e cinquenta) horas, verificação visual - segurança e 
usabilidade, ensaio de bordas cortantes – segurança e usabilidade, ensaio de 
estabilidade do móvel vazio, ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis, 
ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal, ensaio de resistência 
da estrutura, ensaio de resistência dos suportes de planos horizontais, ensaio de 
deflexão de planos horizontais, ensaio de resistência de planos horizontais à carga 
concentrada, ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a cargas verticais, 
ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a cargas horizontais , ensaio de 
durabilidade de portas com pivotamento vertical, ensaio de carga máxima total laudos 
nbr 8094:1983 - material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à 
névoa salina (750hs) - método de ensaio. Nbr 8095:2015 - material metálico revestido e 
não revestido - corrosão por exposição câmara úmida saturada (750hs) - método de 
ensaio. Nbr 8096:1983 - material metálico revestido e não revestido - corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre (240hs) - método de ensaio nbr 10443:2008 - tintas e 
vernizes - determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - 
método de ensaio nbr 11003:2009 – tintas – determinação da aderência nbr 5841:2015 - 
determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas nbr iso 4628:2015 - 

tintas e vernizes — avaliação da degradação de revestimento — designação da 
quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na 
aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento astm d3363:2005 - método de 
teste padrão para dureza de filme por teste de lápis astm d3363:2005 - método de teste 
padrão para dureza de filme por teste de lápis - obs.: ensaio realizado após exposição ao 
dióxido de enxofre. Laudo – controle de atividade antimicrobiana conforme norma jiz – z 
2801:2010 laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido 
por laboratório acreditado pelo cgcre-inmetro para realização dos ensaios descritos na 
abnt nbr 16332 - móveis de madeira - fita de borda e suas aplicações - requisitos e 
métodos de ensaio, deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 50n 

5 1 UNID. BEBEDOURO - industrial 25 litros, coluna inox 2 torneiras 110v 
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6 6 UNID. 

CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESTOFADO EM MADEIRA 
COMPENSADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA: ALTA DENSIDADE, INJETADA, ANTI-
CHAMA E MOLDADA ANATOMICAMENTE, EM DENSIDADE PARA O ASSENTO 48 A 52 
KG/M³, E ENCOSTO COM DENSIDADE 46 KG/M³. ESPESSURA DA ESPUMA DE 50 MM. 
REVESTIMENTO EM TECIDO J SERRANO. DIMENSÕES: ASSENTO: 470X430MM 
(LARGURA X PROFUNDIDADE), ENCOSTO: 470X470MM (LARGURA X ALTURA). BASE: 
FEITA EM AÇO, TRATADA E PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA, COM ACABAMENTO EM 
CAPA DE PVC RÍGIDO; COLUNA COM FUNÇÃO VERTICAL DE AJUSTE DE ALTURA A GÁS, 
COM SISTEMA DE MOLAS DE AMORTECIMENTO PARA ATÉ 120 KG; RODÍZIO DE 
POLIPROPILENO. BRAÇOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS COM ESTRUTURA EM 
TUBO DE AÇO COM APOIA-BRAÇOS EM PU PRETO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO 
COM A PROPOSTA: LAUDO PERICIAL DA CADEIRA, EMITIDO PELO FABRICANTE. 

7 4 UNID. Cadeira Secretária fixa pé palito cor azul 

8 6 UNID. 

COMPUTADOR COMPLETO DE MESA COM MONITOR DE 19 POLEGADAS, 1T HD – 4GB 
RAM (110/220V 1TB DE HD – 4GB RAM – I5) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 
PRO 64 BITS DEVERÁ ACOMPANHAR: MOUSE USB OPTICO, TECLADO 104 TECLAS E CX 
DE SOM 300WTS. 

9 1 UNID. Cronometro esportivo - Cronometro digital esportivo Profissional 

10 1 UNID. ESCADA G - Escada alumínio dobrável 5 degraus 

11 1 UNID. Escada M - alumínio extensiva, 4,5 metros 

12 1 UNID. 
ESCADA DOMÉSTICA (8 DEGRAUS) - COM CAPACIDADE MÁXIMA EM ATÉ 120 KG, 
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, DISTÂNCIA ENTRE DEGRAUS DE 22CM, ALTURA MÁXIMA 
DE 172CM DO CHÃO PARA A PLATAFORMA. 

13 17 UNID. 

ESTANTE DE AÇO COM 5 BANDEJAS - 1,98X0,92X0,30M DEVERÁ SUPORTAR NO 

MÍNIMO 25 KG POR BANDEJA, NÚMERO DE BANDEJAS: 05 REGULÁVEIS, CORPO 
(MATERIAL): BANDEJAS DE AÇO COM REFORÇO, CHAPA 26. 

14 4 UNID. 

ARQUIVO EM AÇO COM 4 (QUATRO) GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO 
OFÍCIO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CAIXA 
EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO; COR 
CINZA CRISTAL ; DIMENSÕES: 1.335 MM ALTURA X 470 MM LARGURA X 630 MM 
PROFUNDIDADE. CORPO, GAVETAS E TAMPO EM CHAPA 24. 

15 5 UNID. 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK - TANQUE DE TINTA COLORIDA USB – 
CONEXÕES USB 2.0 FUNÇÕES - IMPRESSÃO - CÓPIA - DIGITALIZAÇÃO VELOCIDADE DE 
IMPRESSÃO - 33PPM EM PRETO - 15 PPM EM CORES COPIADORA VELOCIDADE DE 
CÓPIA - 7,7 ISO CPM (EM PRETO) - 3,8 ISO CPM (EM CORES) RESOLUÇÃO 5760X1440 
DPI SCANNER VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO - 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM 
PRETO - 32 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI) RESOLUÇÃO 600X1200 DPI 
FORMATO DE ARQUIVO - JPG - TIFF - PDF - BITMAP - PNG - MULTI TIFF TAMANHO DE 
PAPEL SUPORTADO A4, A6, CARTA, LEGAL, 4X6" (10X15CM), 5X7" (13X18CM), 8X10" 

(20X25CM), 3,5X5" (9X13CM), 16:9 (10X18CM), MEIA CARTA, ENVELOPE Nº10 TIPO DE 
MÍDIA SUPORTADA - PAPEL COMUM - PAPÉIS ESPECIAIS CAPACIDADE DE ENTRADA E 
SAÍDA DE PAPEL 100 FOLHAS DE PAPEL A4 

16 1 UNID. MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 9Kg 

17 1 UNID. Mesa de jogos ping pong 

18 3 UNID. Mesa em L com duas gavetas 

19 10 UNID. Colchonete 90 x 40 - 30cm 

20 1 UNID. Poste de spiribol - Kit spiribol adulto fácil esporte 
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21 2 UNID. 

PROJETOR MULTIMIDIA (800X600 - 3200 LUMENS) - LÂMPADA TIPO 200W, VIDA ÚTIL 
5000 H (ALTO BRILHO) E 10000 H (BAIXO BRILHO), PAINEL LCD, CONEXÕES HDMI X 1 
COMPUTADOR : VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VIDEO 
COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1, USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI), USB TIPO B 
X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); AUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO). 

22 1 UNID. Smart  TV FULL HD TV LD 40 

23 1 UNID. TELA DE PROJEÇÃO Tripé (2,00 x 2,00) 

24 2 UNID. Tenda - Tenda dobrável alumínio 3mx3m 

25 2 UNID. Traves - Futsal juvenil desmontável 

26 1 UNID. 

CAMPAINHA SEM FIO COM BATERIA ALCANCE ATÉ 100 METROS - IP 44: RESISTENTE 
AO CLIMA; MÓDULO INTERNO (CAMPAINHA) BIVOLT AUTOMÁTICO; POSSIBILIDADE 

DE INTEGRAÇÃO COM MAIS DISPOSITIVOS DA MESMA FAMÍLIA; BATERIA INCLUSA: 
DURABILIDADE MÉDIA DE ATÉ 1 ANO. VOLUME AJUSTÁVEL EM 4 NÍVEIS; 5 TIPOS DE 
TOQUES DISPONÍVEIS. 

27 1 UNID. 

CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA - CARRINHO FUNCIONAL, POSSUI ABERTURA 
PARA ENCAIXE DOS ACESSÓRIOS (MOP, PÁ E PLACA), PLATAFORMA DE APOIO PARA O 
BALDE ESPREMEDOR, DEVERÁ ACOMPANHAR: 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA,, 
01 BALDE ESPREMEDOR, 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO “PISO MOLHADO”,- 01 PÁ 
PLÁSTICA PARA LIXO, 01 MOP PÓ 60CM, 01 MOP ÚMIDO CRU (340G) 

28 3 UNID. 
ESTABILIZADOR 300 VA MONO (110/220V) - 4 TOMADAS DE SAÍDA, ALARME SONORO 
DE INDICAÇÃO COM CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA. 

29 1 UNID. 

ESTOFADO DE CANTO - ESPUMA DO ASSENTO D20, COM PÉS, ESTRUTURA EM 
MADEIRA DE EUCALIPTO, MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS: 
3 LUGARES ALTURA: 0,90 M LARGURA: 1,90 M PROFUNDIDADE: 0,80 M 2 LUGARES 
ALTURA: 0,90 M LARGURA: 1,15 M PROFUNDIDADE: 0,80 M. DEVERÁ SER 
APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA: CERTIFICADO DE INMETRO DA ESPUMA 
UTILIZADA, CONTENDO PARTE 1 E PARTE 2 REVESTIMENTO, E DECLARAÇÃO QUE 

REGULAMENTA O CERTIFICADO CONFORME AS REGRAS ESTABELECIDAS NA PORTARIA 
79. 

30 1 UNID. FERRO DE PASSAR ROUPA (Á VAPOR – 110/220V) - POTÊNCIA (W) 1200 

31 2 UNID. 

FURADEIRA (C/PARAFUSADEIRA 450W 110V) - BOTÃO SELETOR: PARA PERFURAÇÃO 
SIMPLES OU PERFURAÇÃO COM IMPACTO VELOCIDADE VARIÁVEL: MAIOR CONTROLE 
E ÓTIMO DESEMPENHO EM TODOS DOS MATERIAIS REVERSÍVEL: VERSATILIDADE 
PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR BOTÃO COMUTADOR: PERFURAÇÕES COM E SEM 
IMPACTO - FERRAMENTA LEVE E COMPACTA: PARA TRABALHOS EM LOCAIS ESTREITOS 
E ACIMA DA CABEÇA BOTÃO-TRAVA FACILITA OS TRABALHOS CONTÍNUOS UTILIZA 
ROLAMENTOS E BUCHA. 

32 2 UNID. 

HOME THEATER (5.1 BLUETOOTH 1000W USB) - POTÊNCIA TOTAL 1000W REPRODUZ 
BLU- RAY RESOLUÇÃO FULL HD POTÊNCIA TOTAL RMS LG REMOTE - LG AV REMOTE 
APP REPRODUÇÃO - BLU-RAY BD-ROM, BD-R, BD-RE - DVD (NTSC / PAL /-R / -RW /+R 
/ +RW) - AUDIO CD, DTS-CD,CD-R/CD-RW, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 
(VC-9), MKV, AVCHD, M4V,WMV, FLV, 3GP, MPEG-1, MP4, MOV, VOB CONEXÕES DE 
ÁUDIO E VÍDEO - ENTRADA DE ÁUDIO - SAÍDA HDMI - USB FRONTAL ANTENA FM - 

MICROFONE - ENTRADA LAN (CABO ETHERNET). 

33 1 UNID. 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM 
CAPACIDADE DE 8 LITROS, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ABERTURA 
DA TAMPA, FABRICADO EM CONFORMIDADE À NORMA REGULAMENTADORA DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME 
ESTABELECIDO NAS PORTARIAS INMETRO Nº 371, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 E Nº 
328, DE 8 DE AGOSTO DE 2011. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A 
PROPOSTA: LAUDO DE CONFORMIDADE À NR12 EMITIDO POR PROFISSIONAIS 
LEGALMENTE HABILITADOS PARA ESTA FINALIDADE, COM RECOLHIMENTO DE ART- 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; LAUDO DE ADEQUAÇÃO OPERACIONAL 
DO EQUIPAMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA 
RESOLUÇÃO RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, EMITIDO POR 
PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS PARA ESTA FINALIDADE E ABRANGENDO 
TESTES DE HIGIENIZAÇÃO COM ALIMENTOS E CONSISTÊNCIAS DIFERENCIADAS 
(MÍNIMO CINCO TIPOS); TESTE DE SWAB; ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA 
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HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. 

34 1 UNID. 

LONGARINA 3 LUGARES - CADEIRA LONGARINA ISO DE 3 LUGARES. ACENTO E 
ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA. COR DA 
ESTRUTURA: PRETA. CAPACIDADE: 120KG POR LUGAR. MEDIDAS APROXIMADAS: – A- 
0,956MM – L- 1,50CM – P- 0,58CM) 

35 2 UNID. 
MESA BALCÃO BANCADA INDUSTRIAL INOX – MEDIDAS APROXIMADAS: 190CM X55 CM 
X85 CM - ESTRUTURA E PRATELEIRA EM AÇO INÓX ; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX, 
BASE EM TUBO INÓX REDONDO, PESO BRUTO: 44 KG. 

36 1 UNID. 

MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO EM BP, 
MATERIAL EM MDP, COM TAMPO EM 15MM E ETRUTURA EM AÇO TUBULAR, OS PÉS 
COM REGULAGEM DE ALTURA. COM DUAS GAVETAS FIXAS DE TRILHO METÁLICO. COR 
CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 760MMX1200MMX600CM (AXLXP) 

37 2 UNID. 

MESA DE REFEITORIO COM 10 CADEIRAS ISO - TAMPO EM MDP BP 15MM BRANCO 
COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1,00 MM , ESTRUTURA - 20 X 30 EM AÇO 
CARBONO PINTURA EPÓXI PÓ E TRATAMENTO QUÍMICO. MEDIDAS DA MESA: 180CM X 

80CM X 77CM. COM 10 UNIDADES DE CADEIRA ISO EMPILHAVEL FIXA - COM 
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 7/8, ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO. 

38 1 UNID. 

MESA DE SNOOKER DE MADEIRA – TECIDO VERDE. MEDIDAS APROXIMADAS: MEDIDA 
EXTERNA: 1.87 X 1.08 X 0.78M MEDIDA INTERNA: 1.65 X 0.86M. TAMPO E ESTRUTURA 
DO CAIXOTE EM MDF. JOGO DE CAÇAPAS EM COURVIN COM REDES, TECIDO 
POLIÉSTER VERDE. ACABAMENTO FINAL REVESTIDO EM EBANO ESCURO. DEVERÁ 
ACOMPANHAR 2 TACOS, BOLAS MATA-MATA, KIT DE GIZ E LOUSA. 

39 1 UNID. 

SECADORA DE ROUPA MÍNIMO 10KG COM DISPLAY BRANCO, PÉS REGULÁVEIS, PAINEL 
COM AVISO DE ERRO, OPÇÕES DE TEMPO 5 (30,40,50, 60 E 120 MIN), ADIAR INÍCIO, 
TIPO: AUTOMÁTICA, FILTRO, ACABAMENTO DO CESTO EM AÇO INOX, ACESSO AO 
CESTO FRONTAL, FUNÇÃO TRAVAR PAINEL, DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM L59,5 X 
A84 X P55,5, CAPACIDADE DE SECAGEM MINIMA (KG): 10KG 

40 1 UNID. 
SUPORTE PARA PROJETOR - SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR COM REGULAGEM DE 
ALTURA DE 18,0 ATÉ 30,0CM. POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO UNIVERSAL 

41 1 UNID. 
TÁBUA DE PASSAR ROUPA (MADEIRA SIMPLES) - FORMATO RETÂNGULO EM MADEIRA 
PINUS EM TECIDO DE ALGODÃO. 

 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
 

2.1 - A presente se justifica para atender as situações de ADEQUAÇÕES das instalações 
da INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE 
CACHOEIRA PAULISTA, “upgrades” de equipamentos de informática de todos os 
departamentos das instituições citadas. 

 
2.2 -A Contratação objetiva, por fim, selecionar a proposta mais vantajosa para a 

administração, de forma que garanta a boa qualidade dos equipamentos ofertados a 
custos reduzidos e, contribuindo para com para o bom;  
 
 

3 - FINALIDADE:  
 

3.1 O pedido se refere à aquisição de móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletro eletrônicos 
e diversos. A realização deste processo se faz necessário para a substituição dos itens 
constante do mesmo que estão em situação precária nas unidades citadas ou que não 
há possibilidade de efetuar a manutenção corretiva destes. Além disso, o pedido tem a 
finalidade de se fazer a aquisição destes materiais permanentes citados para as 
instituições supracitadas, garantindo assim, condições adequadas de funcionamento e 
de atendimento aos usuários.  
 

3.2 AVALIAÇÃO DE CUSTO: Conforme exigência legal, art. 40, parágrafo 2ª, inciso II, da 
Lei 8.666⁄93 e suas alterações, o setor de compras do Município, realizou pesquisa de 
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preços de mercado e estimativa de custos junto a 3 (três) empresas do ramo, conforme 
mapa de apuração juntado aos autos, apurando-se o seguinte valor total: 

 
 R$ 109.875,21(CENTO E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE 
E UM CENTAVOS). 
 

 
        4 - GESTOR DO CONTRATO:  

 
O Gestor do contrato será o Fundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, através 
do funcionário público designado, o qual controla todo o processo de recebimento dos 
produtos referidos nesse processo, COM SUPERVISÃO DA SR.ª SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA. 

 
- PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA: O objeto do presente certame 
deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento da Nota de 
Autorização de Fornecimento (NAF), nas condições apontadas no respectivo processo 
licitatório. A supervisão e fiscalização serão executadas por funcionário designado pelas 
respectivas secretarias municipais. 
 

4 - DOS PAGAMENTOS: O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias 
após a entrega dos equipamentos. 
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   ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

   A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, Estado de São 
Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.192.275/0001-02, com 
sede na Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, 
devidamente representada por seu Prefeito Municipal, ANTÔNIO CARLOS MINEIRO, brasileiro, 
casado, portadora da cédula de identidade nº 14.246.848-4, inscrito sob o CPF nº 043.334.398-
25, doravante designada PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), 
representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por 
classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste para 
Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, bem como do edital de 
Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir 
estabelecidas. 
 
DETENTORA (S): 
 
DETENTORA 1 
Denominação:  
Endereço:  
CNPJ:  
Representante Legal:  
CPF:  
Tel.:     Fax.: 
E-mail:  
 
DETENTORA 2 
Denominação:  
Endereço:  
CNPJ:  
Representante Legal:  
CPF:  
Tel.:     Fax.: 
E-mail:  
 
DETENTORA 3... 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA 
INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE CACHOEIRA 
PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 
 
2- Características:  
 

Item Descrição Quant Unid Marca Unit Total 

1       

2       

... 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE ENTREGA 
2.1. Entregas parceladas. 
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2.2 – A ordem de entrega/serviço expedida após a assinatura da Ata de Registro de Preços 
indicará: o nome da Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço, o item e a 
quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo 
pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas na Ata. 
 
2.2.1- A Ordem de Entrega/Serviço será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail 
informados na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar 
eventual alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial. 
 
2.2.2- O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se injustificadamente em 
confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no prazo de 01 (um) dia útil após o 
recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 
 
2.2.3- O prazo máximo de entrega de produtos é de 03 (três) dias úteis contados da 
confirmação do recebimento da Ordem de Entrega; a ordem para prestação de serviços será 
emitida com 03 (três) dias úteis de antecedência. 
 
2.2.4- A empresa deve comunicar o horário de entrega com 24 horas de antecedência. 
 
2.2.5- Os objetos deverão ser entregues no local indicado na ordem de entrega, em dias 
úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da 
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento; 
 
2.2.5.1- O responsável pelo recebimento fará a conferencia dos materiais que deverão estar de 
acordo com as especificações técnicas do Termo de referência, podendo, se for ocaso, recusar 
parcialmente ou totalmente o material caso o mesmo apresente defeitos ou não atendam as 
especificações técnicas descritas no termo de referência. 
 
2.3 – A contratação com fornecedor/prestador de serviços registrado, após indicação pelo Órgão 
Gerenciador do Registro de Preços, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de 
Preços, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de 
entrega/serviço ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 
4.1 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do 
objeto/prestação dos serviços. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica 
(Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pelo setor de Compras de por meio de cheque 
nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.  
 
4.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, 
que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

4.2.1- Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
4.3- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
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CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S) 
 
5.1- Fornecer ou executar, nas condições previstas no Edital do Pregão nº.030/21 e nesta Ata, 
os produtos e serviços objeto deste ajuste. 
 
5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) 
recusado. 
 
5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
 
6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 
 
6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para 
entrega/execução dos serviços. 
 
6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do 
produto/execução do serviço. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 
 
7.2. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da hipótese 
prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, esta 
Ata, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 
79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da contratação. 
 
7.2.1. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da 
Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, 
contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual 
período, ou seja, por no máximo mais 3 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial 
e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do 
objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso 
somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no item 7.2. 
 
7.2.2. No caso da inexecução da prestação de serviços no dia e horários indicados na Ordem de 
Serviço, ou de sua execução de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no item 7.2, 
sem prejuízo de rescisão unilateral da Ata e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do 
Pregão nº. 030/21 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S); 
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8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que 
deles poderão advir. 
 
 
CLÁUSULA NONA – FORO 
 
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de 
Preços é o Foro da Comarca Cachoeira Paulista - SP. 
 
9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e 
achada conforme, vai assinada pelas partes. 
 
Cachoeira Paulista, ..... de ..................... de 2021. 
 
_____________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP 
ANTÔNIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 
 
 
DETENTORA: 
 
_______________________________________________ 
Empresa:  
Representante Legal:  
 
Testemunhas: 
 
________________________________               _________________________________  
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX/2021 

PREGÃO Nº XXX/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XX/2021 

 

VALOR DO CONTRATO R$  

Cláusula I 

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual: 

a) Como CONTRATANTE: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, Estado de São Paulo, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.192.275/0001-02, com sede na Av. 

Coronel Domiciano, nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, devidamente 

representada por seu Prefeito Municipal, ANTONIO CARLOS MINEIRO, brasileiro, casado, portador 

da cédula de identidade nº 14.246.848-4, inscrita sob o CPF nº 043.334.398-25, doravante 

designada PREFEITURA, como CONTRATADA: 

(qualificação da empresa vencedora) 

 

Cláusula II - OBJETO  

2.1 - Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 

ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA 

DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA, para entrega única, de acordo com as quantidades, especificações e prazos 

constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital de Pregão Nº 30/2021, que, 

independentemente de transcrição, ficam fazendo parte deste instrumento. 

 

Cláusula III - DOS PREÇOS 

3.1 - O preço para fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da 

CONTRATADA, a saber: 

 

Ite

m 

Qtde Descrição Marca Valor 

Unit./R$ 

Valor 

Total/R$ 

01 xx xxxxxxxxxx    

.. .. ..    

.. .. ..    

 

3.1.1 - O valor resultante da aplicação do preço unitário às quantidades, constituirá, a qualquer 

título, a única e completa remuneração. 

3.2 - Os preços unitário e global incluem todas as despesas diretas e indiretas dos serviços 

especialmente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos sociais e trabalhistas, 

transportes, seguros, benefícios, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho ou 

que causem danos ou prejuízos ao Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, 

imprudência ou imperícia da contratada, de seus prepostos ou funcionários. 

3.3 - Para fazer frente às despesas do presente contrato, existem recursos orçamentários 

reservados, onerando as dotações classificadas: 
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FICHA ÓRGÃO UNIDADE ELEMENTO 

284 02 06 4.4.90.52. 

 

Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS 

4.1 - Não haverá reajuste de preços.  

4.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à 

execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica extraordinária e 

extracontratual). 

 

Cláusula V – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1- O faturamento será de acordo com a entrega efetuada. 

5.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor 

Fiscalizante na Nota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

para a emissão de tal manifestação. 

 5.2.1- Para a aquisição de bens a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida em acordo 

com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de 03/02/2011. 

5.2.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do 

fornecedor contratado. 

5.3 - Havendo erro na fatura (preço diferente do contrato ou qualquer outra irregularidade) ou 

descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa para que a 

Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para 

efeito de pagamento, a data do aceite da fatura, reapresentada nos mesmos termos do item 5.2.  

5.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.  

5.5 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base 

no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, 

calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela 

situação prevista no item 5.3.  

 

Cláusula VI – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA 

6.1 – A entrega do objeto desta contratação, deverá ser executada em conformidade com o 

estabelecido no Anexo I – Termo de Referência, e as demais cláusulas e condições estabelecidas 

no Edital nº 30/2021 e neste contrato. 

6.2 - A entrega do objeto deverá ser realizada com mão-de-obra própria, os quais não terão 

vínculo empregatício com a Contratante e arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício. 

 

Cláusula VII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

7.1 - A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um funcionário 

especialmente designado pela Prefeitura do Município de Cachoeira Paulista. 

7.2 - O recebimento inicial do objeto da presente licitação será provisório até a verificação 

posterior das especificações e quantidades. Observar-se-á, entretanto, o prazo de decadência de 

90 (noventa) dias para reclamação dos vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26 da Lei 

Federal nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor). 

7.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
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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;  

a.1) na hipótese de adequação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de adequação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

 

Cláusula VIII – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1.- Obrigações da Contratada: 

8.1.1 - Adequar o objeto que for prestado fora das condições solicitadas. 

8.1.2 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução do contrato, bem como por 

danos a que der causa de destruição ou danificação dos bens do Município e/ou da Contratante, 

de seus funcionários ou terceiros. 

8.1.3 - Demais despesas oriundas da contratação de funcionários para a realização dos serviços, 

correrão por conta da contratada. 

8.1.4 – Adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a 

seus funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências 

decorrentes desses danos e pelos atos por eles praticados.  

8.1.5 – Efetuar a entrega do objeto da licitação no local, prazo, nas quantidades solicitadas e em 

conformidade com o Anexo I – Termo de Referência do Pregão nº 30/2021, e as demais 

condições estabelecidas neste contrato. 

8.1.6 - Adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a 

seus funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências 

decorrentes desses danos e pelos atos por eles praticados.  

8.1.7 - Realizar as adequações determinadas pela contratante que forem necessárias para que a 

execução corresponda ao contratado.  

8.1.8 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº 30/2021. 

8.2 - Obrigações da Contratante:  

8.2.1 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do contrato. 

8.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos nos prazos determinados. 

8.2.3 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços. 

 

Cláusula IX - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1- O presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) 

e até que sejam fornecidos os quantitativos totais dos produtos. 

 

Cláusula X - DAS SANÇÕES 

10.1 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a 

aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

10.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

10.1.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da 

infração, observados os seguintes limites: 
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10.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue 

com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela 

continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total. 

10.1.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o 

descumprimento de condições e obrigações assumidas. 

10.1.2.3 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão 

contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado 

descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de 

trinta dias, estabelecido no item 10.1.2.1 ou os serviços forem prestados fora das 

especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA. 

10.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município 

de Cachoeira Paulista. (pelo prazo de até 05 anos) 

10.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 

05 (cinco) anos. 

10.2 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

10.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito. 

10.4 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada àqueles que: 

10.4.1 - Retardarem a execução do pregão; 

10.4.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

10.4.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

10.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias 

a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas 

por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente. 

10.6 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à 

Contratante, decorrentes das infrações cometidas. 

 

Cláusula XI- DA GARANTIA CONTRATUAL 

11.1 – Não haverá garantia contratual. 

 

Cláusula XII - DA RESCISÃO 

12.1 - Constituem motivos para rescisão do contrato: 

12.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

12.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  

12.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços; 

12.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

12.1.5 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da execução do 

contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a 
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fusão, cisão ou incorporação sociais, não admitidas no Edital Licitatório Nº 15/2021 e neste 

Contrato; 

12.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

12.1.7 - A decretação de falência da sociedade ou a insolvência civil da pessoa física 

contratada.  

12.1.8 - A dissolução da sociedade contratada;  

12.1.9 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudiquem a execução do contrato; 

12.1.10 – Perda das condições de habilitação, pela contratada, conforme exigido no Edital; 

12.1.11 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinada a contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere este 

contrato; 

12.1.12 - Morte da pessoa física contratada ou do titular de empresa individual. 

 

Cláusula XIII - VALOR DO CONTRATO 

13.1 - As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$..................... 

(.................), para todos os legais e jurídicos efeitos. 

 

Cláusula XIV- DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e 

peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento 

impeditivo do seu perfeito cumprimento. 

14.2 - A Prefeitura do Município de Cachoeira Paulista, poderá, em qualquer ocasião, modificar as 

quantidades, reduzindo ou aumentando o volume das dos serviços, ficando a contratada 

obrigada a manter os mesmos preços unitários, desde que as modificações feitas não excedam 

mais de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 

13.979/20, inclusive com relação aos casos omissos do Edital Pregão Nº 15/2021 e do Contrato.  

14.4 - Faz parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação, os anexos e a proposta da 

contratada. 

14.5 - A contratada reconhece os direitos da Administração (cláusulas exorbitantes) e a 

possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais. 

Fica eleito o foro do Município de Cachoeira Paulista, para dirimir as eventuais controvérsias 

decorrentes do presente ajuste. 

 

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai 

assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença de duas testemunhas abaixo 

indicadas.  

 

Cachoeira Paulista, .. de ..... de 2021. 
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CONTRATANTE, 

 

_____________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP 
ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 
 
 
 
CONTRATADA, 

_______________________________________________ 
Empresa:  
Representante Legal:  
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
________________________________               _________________________________  
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA 
CONTRATADO:  
CONTRATO Nº: 
OBJETO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA 
INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE CACHOEIRA 
PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

 
 
 
 

NOME ANTONIO CARLOS MINEIRO 

CARGO Prefeito Municipal 

RG Nº 14.246.848-4 

ENDEREÇO(*) Rua Coronel Domiciano, 92, Centro, Cachoeira Paulista - SP 

TELEFONE (12) 3186-6022 

E-MAIL gabinete@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

 
 
 

 
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 
 

NOME MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

CARGO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

ENDEREÇO 
COMERCIAL DO 
ÓRGÃO/SETOR 

Rua Coronel Domiciano, 92, Centro, Cachoeira Paulista 
 

TELEFONE E FAX (12) 3186-6022 

E-MAIL licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

 
 

Cachoeira Paulista, __ de __________________ de 2021. 
 
 
 

RESPONSÁVEL: 
 
 
 
 
MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA 
CONTRATADO:  
CONTRATO Nº: 
OBJETO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA 
INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE CACHOEIRA 
PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

 
ADVOGADO(S): MILTON CARLOS MARTIMIANO FILHO, OAB/SP 117.252 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos 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 de defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, estamos 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 Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
 

Cachoeira Paulista, ____ de ___________________ de 2021. 
 
 
 
 
____________________________________ 
ANTONIO CARLOS MINEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
NOME/ASSINATURA 
CONTRATADA 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 

Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante legal da 
___________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____________, 
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos 
de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº ___/21, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 
participação neste certame. 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa ____________________________(denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do 
Pregão nº ____/21, realizado pela Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista. 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa 
_____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão 
Presencial nº ____/21, da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, declaro, sob as penas da 
lei, que a __________________(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 
MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. __/2021 

EDITAL Nº. ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° ____/2021 

 
DADOS DA EMPRESA LICITANTE:  

Razão social: _________________________________________ CNPJ nº.: __________________  

Banco: _____________ Agência nº.: _________________ Conta nº.: ______________________ 

Endereço completo: ______________________________________________________________  

Telefone: _____________________________________Fax: _____________________________  

E-mail: ________________________________________________________________________  

 
CARIMBO EMPRESA  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT 

MARCA 
VALOR 
TOTAL 

01       

02    
   

....    
   

 

 

(*) Indicar o preço com três casas decimais. 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ______________________________ 
 
Prazo de entrega: imediata. 
 
DECLARAÇÕES: 
1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária, e já estão incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, 
impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o 
integral fornecimento do objeto do Pregão _____/2021; 
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital ____/2021 e de seus Anexos. 
 

 
Local, data. 

 
_________________________________________________ 

Representante Legal 
                                                           RG N.º 
                                                           CPF N.º 
 

CARIMBO EMPRESA 


