RUA TUPINAMBÁS Nº 1.091 – CENTRO – CEP: 15718-000 – FONE/FAX: (17) – 3699-8780

E-MAIL – licitação@pontalinda.sp.gov.br / licitacao2@pontalinda.sp.gov.br – CNPJ 65.712.077/0001-30

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2.022 - PROCESSO Nº 28/2.022
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 DE MAIO DE 2.022
HORÁRIO: 09:00 HORAS
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL – RUA TUPINAMBAS Nº 1091
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINDA, CNPJ nº 65.712.077/0001-30, localizada na
Rua Tupinambás nº 1091 – Centro - TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa
interessar, a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo “Menor Preço” “por item” de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520/02,
Lei Complementar nº 147/14 e Lei Municipal nº 553/06 de 23 de novembro de 2006, decreto
Municipal 1.232/2011 de 29 de dezembro de 2011 e subsidiariamente no que couberem, as
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a ser regida pelos
mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:
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 discorrido acima, na Sessão Pública de processamento deste Pregão Presencial,
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do citado Pregão será realizada no Paço Municipal, localizado na
Rua Tupinambás nº 1091 - Centro, Pontalinda, Estado de São Paulo, iniciando-se às 09:00
Horas do dia 27 de maio de 2022, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da sua
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo epigrafado.
1 - DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objetivo a aquisição de eletrodomésticos destinados a
instalação de cozinha piloto experimental, visando incrementar a capacidade de agentes
multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável, gerenciada pelo
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
e o Municipio de Pontalinda, através do Processo nº SAA-PRC-2021/14315, objetivando a
implantação do Projeto Cozinhalimento neste Municipio, os quais deverão observar os padrões
de qualidade exigíveis bem como as demais condições e normas estabelecidas pelo mercado
nacional.
1.2. O objeto acima mencionado obedecerá às especificações contidas no Anexo I (“Termo de
Referência”)
1.2.1. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances de acordo com as
especificações mínimas deste Edital.
1.3. Deverá ser respeitada a numeração do item e as quantidades, unidades e especificações
mínimas.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste certame todas as empresas pertencentes ao ramo de atividade
pertinente ao objeto do mesmo e que preencherem as condições de credenciamento
constantes deste Edital.
2.2. Será vedada a participação de empresas quando
a) descritos no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
b) estejam impedidas de participar de licitações processadas no âmbito desta Municipalidade, e
nem foram declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Publica.
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2.3. As empresas que mantiverem interesse nesta licitação, deverão visitar o site da Prefeitura
Municipal de Pontalinda, www.pontalinda.sp.gov.br/licitacoes, efetuar o download do
programa (cotação) e do Manual do programa (cotação) para apresentar a proposta,
após baixar o kit para capacitação da proposta eletrônica a licitante deverá baixar o
arquivo exemplo: Proposta_000014 que estará disponível juntamente com o Edital no
site acima, após realizar a cotação a proponente deverá salvar os arquivos em mídia
removível “Cd” ou “Pen Drive”, ao qual deverá ser apresentado na fase de credenciamento
juntamente com a proposta escrita.
Obs: A proponente deverá observar minuciosamente o manual para salvamento do Kit, pois
caso não seja apresentado o arquivo corretamente na forma eletrônica a mesma poderá ser
excluída da presente licitação.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para o credenciamento, que será realizado no início da sessão, antes da entrega dos
envelopes, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal - Cópia do estatuto social, contrato social e/ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial com a comprovação da
certidão simplificada de registro na junta comercial ou, tratando-se de sociedades civis, 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.
a1) relativamente à habilitação jurídica, apresentar copia da cédula de identidade ou
documento que contenha foto.
a2) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ-MF);
b) tratando-se de procurador - Instrumento de procuração público e/ou particular, com
firma reconhecida, no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço,
interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, conforme Anexo II.
b1) relativamente a habilitação jurídica, apresentar copia da cédula de identidade ou
documento que contenha foto do procurador e do representante (s) legal (is) da
empresa.
b2) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ-MF);
3.1.1. Em se tratando do item b) acima, o procurador deverá apresentar cópia autenticada ou
original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, com a comprovação da certidão simplificada de registro na
junta comercial.
3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto para conferencia conforme solicitado no item a
e b acima.
3.3. Todos os documentos pertinentes ao credenciamento, deverão ser apresentados
no original ou fotocópia autenticada por cartório competente ou cópia acompanhada do
original, para autenticação do pregoeiro, e deverão estar em plena validade na data
fixada para abertura dos envelopes.
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3.4. A ausência do credenciado na presente sessão não importará na exclusão da licitante por
ele representada, devendo apresentar todos os documentos necessários para o
credenciamento, a ser protocolados na Prefeitura Municipal antes do horário marcado para
inicio da sessão publica, ficando a mesma impossibilitada da participação da etapa de lances
do certame.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DA PROPOSTA E DA DECLARAÇÃO DE ME E EPP E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.1. A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme
Anexo III, e a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme Anexo
IV, deverão ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.
4.2. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo fundada justificativa seguida de autorização
expressa do Pregoeiro.
4.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em sua face frontal à razão
social e o endereço completo da licitante, além dos dizeres:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTALINDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022
PROCESSO CL/PMP Nº 28/2022
O primeiro com o subtítulo ENVELOPE Nº 01 - "PROPOSTA"
O segundo com o subtítulo ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”
4.4. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas
numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador legítimo e legalmente
constituído, cujos requisitos já foram discorridos no subitem 3.1, letras “a” e “b”.
4.6. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à
habilitação deverão ser apresentados em original/digital, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as
extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pelo
Pregoeiro ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio.
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados:
a) Razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou Municipal da proponente;
b) Número do Pregão 14/2022 – Processo 28/2022.
c) descrição, de forma clara e completa, do ITEM, do objeto desta licitação, com o qual a
empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital.
d) definição do ITEM (S), constando: marca, modelo, medidas/dimensões/, qualidade e
fabricante conforme especificações contidas no Item 1.1 deste Edital. (a licitante poderá
utilizar-se de informação complementar, tais como, a apresentação de catalogo e folder)
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e) preço unitário e valor total do ITEM em moeda corrente nacional, em algarismo e
preferencialmente por extenso, apurada à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos,
além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra
todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que
não forem transcritos, serão considerados como já constantes;
f) Condições de pagamento: 10 (dez) dias, mediante entrega dos equipamentos na Casa do
Trabalhador, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada
pelo fiscal de contrato competente, designado pela portaria 024/2022, conforme dispõe o art.
40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e
alterações.
g) prazo de entrega: 20 (vinte) dias, após a expedição da autorização de compras, podendo
ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado.
h) Local de entrega; Casa do Trabalhador, situada na Rua Adalberto Brandão nº 1440,
Bairro Centro nesta cidade de Pontalinda SP.
i) garantia do produto cotado contra quaisquer defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo
de 1 (um) ano,
conforme condições estabelecidas no manual de garantia dos
equipamentos/produtos.
j) Constar em sua proposta que o equipamento esta de acordo com a legislação vigente, e que
obedece todas as normas de segurança e padrões de qualidade estabelecido pelo mercado
nacional e possui seu respectivo registro na entidade profissional competente; exemplo
Inmetro etc.
L) prazo de validade da proposta: de no mínimo, 60 (sessenta) dias
m) prazo de vigência do contrato: 90 (noventa) dias.
n) - indicação do nome do banco, número da agência, número da conta corrente, para fins de
recebimento dos pagamentos.
5.2 Os proponentes não poderão, em hipótese alguma, sugerir posteriormente modificação nos
prazos ou condições de sua proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ ou
informações sobre o objeto licitado.
5.3 A apresentação da proposta pelo proponente implica, ainda, no pleno conhecimento das
condições estabelecidas no presente Edital e das normas estabelecidas nas Leis Federais nº
10520/02 e 8.666/93 e suas alterações, posteriores, prevalecendo, em caso de divergência, o
que naquele e nesta estiverem dispostos.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados nos subitens 6.1.1. e 6.1.2, os quais dizem respeito a:
6.1.1 Regularidade Fiscal e trabalhista
a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão Negativa de
Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito, emitida pela Secretaria da Receita
Federal.
b) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS,
através do Certificado de Regularidade de Situação – CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante.

4

RUA TUPINAMBÁS Nº 1.091 – CENTRO – CEP: 15718-000 – FONE/FAX: (17) – 3699-8780

E-MAIL – licitação@pontalinda.sp.gov.br / licitacao2@pontalinda.sp.gov.br – CNPJ 65.712.077/0001-30

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR).
6.1.2 Qualificação econômica Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata para pessoa jurídica e execuções para pessoas
físicas, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca onde se situa a pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, com data de expedição não
superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para o processamento do Pregão.
b) Em se tratando de empresa que estejam em recuperação judicial, a mesma deverá fornecer
o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor. (Súmula nº
50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)
6.1.3. Outras Comprovações
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
do Município de Pontalinda, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme Anexo V.
b) Declaração assegurando a inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação,
em atendimento ao subitem 6.1 deste Edital. Anexo VI.
6.1.4. Disposições Gerais da Habilitação
a) Os documentos exigidos nas alíneas “b”, "c" "d" “e” do subitem 6.1.1 deste Edital, somente
serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior a data marcada
para entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de
validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias
anteriores à data marcada para entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil
para comprovar validade superior.
b) Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em
seu original, ficando a critério do Pregoeiro a comprovação da veracidade dos mesmos e desde
que estejam dentro do prazo de validade, conforme alínea “a” deste subitem.
c) Os documentos poderão ser apresentados, preferencialmente, encadernados, numerados e
precedidos de índice que os identifique claramente.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de
processamento deste Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos.
7.2. Durante o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II e a
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme Anexo III, se a
empresa estiver enquadrada na situação de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte e a
amostra constante no item 02 (dois), caso o licitante pretenda participar e em envelopes
separados a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro e Comissão de Apoio, visará o atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à
descrição do item fixado neste Edital.
b) cujo produto não for condizente com o descritivo no ITEM ( objeto desta licitação ).
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c) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
d) cujo preço apresente-se manifestamente inexeqüível, salvo hipótese de erro gráfico;
7.3.1. No tocante ao preço, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) quando não forem verificadas no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preço nas
condições definidas na letra “a”, o pregoeiro, classificará as melhores propostas subseqüentes
até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas”
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances, de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio, no caso de empate de preços.
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de lances,
em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição completa da
ordem de lances.
7.6. Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e decrescentes, inferiores a
proposta de menor preço observada à redução mínima entre os lances de
1 % ( um ) por cento, sobre o valor unitário dos itens, objeto deste Pregão.
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um participante e os
demais declinarem da formulação de lances.
7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, para fins de constar em ata
sendo que, será declarada vencedora a licitante que oferte o menor valor na etapa de lances.
7.9. Havendo propostas ou lances, conforme o caso de microempresa ou empresa de pequeno
porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores a licitante melhor classificada no
certame, serão essas consideradas empatadas com direito de preferência pela ordem de
classificação nos termo do artigo 44, da lei complementar 147, de 07 de agosto de 2014, para
oferecer proposta.
7.10. 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.
7.11. O Pregoeiro poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com
vistas à redução do preço.
7.12. Após a negociação se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
7.13. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços
dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora
licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas.
7.14. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar as licitantes a composição de preços
totais do item, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, ainda que tenha
de diligenciar para tanto, podendo, inclusive, suspender o procedimento do pregão por tempo
determinado.
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7.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
7.16. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, mediante a tomada de diligências destinada a esclarecer e complementar a
instrução do processo, inclusive:
a) com verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a
qual poderá ser utilizada pelo representante de empresa participante, com a anuência do
pregoeiro.
b) fica vedada a inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente na
HABILITAÇÃO, conforme determinado pelo art. 43, §3º da Lei 8.666/93.
7.16.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
7.16.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no
momento da verificação, podendo o pregoeiro autorizar a utilização de outro local, inclusive.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, mesmo a empresa utilizando-se de outros locais ou meios, será esta declarada
inabilitada.
7.17. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste edital, o Pregoeiro,
se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário.
7.18. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação,
no caso de microempresa e empresa de pequeno porte se houver alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
prazo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativa ou positiva com efeito de certidão negativa, a não regularização
da documentação no prazo previsto acima, implicara na decadência do direito a contratação,
sem prejuízo das sanções prevista no artigo 81 da lei federal 8666/93, caso contrario, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos
de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7.20. Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições de
habilitação, o Pregoeiro chamará ao certame para negociar as licitantes não selecionadas para
a mencionada etapa e que permaneceram no local da sessão de pregão.
7.21. A licitante vencedora terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o encerramento do
pregão, para refazer a composição do preço do item, caso seja necessário.
8 - DO RECURSO DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
8.1. 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 apresentação
de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
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8.1.1. 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 ao Senhor Prefeito Municipal para a sua devida homologação.
8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham
sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de Pregão.
8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado ao Senhor Prefeito Municipal.
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Senhor Prefeito
Municipal adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.6. O pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será
devidamente decidido pelo Senhor Prefeito Municipal.
8.7. A Adjudicação será feita por menor preço por item.
9 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
9.1.
Os
equipamentos
serão
fornecidos
conforme
marca,
tipo,
modelo,
medidas/dimensões/peso, qualidade e fabricante especificados na Proposta, e acompanhados
das respectivas Notas Fiscais.
9.2. Ficará a cargo da vencedora dos itens do certame, as despesas de seguros, entrega,
transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento do objeto desta licitação.
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. Os equipamentos deverão ser entregues e recebidos na Casa do Trabalhador neste
Município de Pontalinda, situada na Rua Adalberto Brandão 1440, Bairro Centro, neste
Município e será acompanhado pelo Gestor Responsável do Municipio ou pelo fiscal de
contrato designado pela portaria 024/2022.
10.2. Havendo rejeição na entrega dos equipamentos a empresa vencedora deverá substituilos, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, observando as condições estabelecidas,sob pena
de lhe serem aplicadas às sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais 8.666/93 e
10520/02 e suas alterações.
10.3. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação de
irregularidade nas especificações dos equipamentos/produtos, caso esteja em desacordo com
a proposta apresentada.
10.4 – O prazo previsto para entrega do objeto da licitação só poderá ser prorrogado ocorrendo
qualquer dos seguintes casos:
10.5 – Força maior ou caso fortuito, previstos no Código de Processo Civil.
10.6 – Os pedidos de prorrogação de prazos deverão ser solicitados pela Contratada, por
escrito, dentro do prazo contratual, devidamente justificado.
11 - DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado
mediante crédito em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da entrega dos
equipamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente
atestada pelo fiscal de contrato competente, designado pela portaria 024/2022, conforme
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
8.666/93 e alterações.
11.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa
vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
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12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Município de Pontalinda 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 2002 e, ainda, sujeitará a licitante às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pelo não
cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.
12.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas e advertências, aplicáveis
quando do descumprimento do equipamento;
12.1.1 - Advertência;
12.1.2 - Multa, que será aplicada da seguinte forma:
I - Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento), a cada dia útil, por descumprimento do
prazo de entrega previsto no edital, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, até o
máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual poderá a Administração considerar o
descumprimento da obrigação, ensejando a consequente rescisão da avença,
independentemente da cobrança de multa compensatória;
II - Caso a Administração não rescinda o contrato, a multa moratória a contar do 31º
(trigésimo primeiro) dia passa a ser de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
inadimplida, até a efetiva entrega dos equipamentos, limitada a sua incidência ao percentual
máximo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
III - Compensatória de 10,0% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida
quando:
a - O objeto fornecido estiver em desacordo com a especificação constante da proposta, e, a
empresa após ser notificada, negar-se a substituição dos equipamentos.
b - O equipamento entregue estiver em desacordo com os requisitos de validade, conforme
estabelecido no edital.
c - Deixar de entregar no todo ou em parte o objeto do contrato.
12.1.3 - Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato quando:
a - A empresa, sem motivo justo, deixar de assinar o contrato.
b - A empresa recuse a nota de empenho.
c - Houver descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
d - Em caso de rescisão motivada pela contratada.
12.1.4 - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Pontalinda - SP e
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, por prazo não superior a 05 (cinco) anos,
nos termos da Lei nº 10.520/2002.
12.1.5 - O valor da multa aplicada poderá ser retido dos pagamentos devidos pela
Administração;
12.1.6 - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
I - Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II - A não reincidência da infração;
III - A atuação da detentora da ata em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV - A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e,
V - A não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
12.2 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
Administração Pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
12.3 - As multas são independentes entre si, e a aplicação de uma não exclui a outra.
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12.4 - O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido,
estará sujeito às penas impedimento de contratar com a Administração Municipal, para a
realização do certame, obedecendo ao mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a decisão e a
data designada.
12.5 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo.
12.6. A multa de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam
da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.7. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma
notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.8. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de
descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela
administração autárquica.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS
13.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foi aprovada no orçamento para o
exercício do ano 2.022.
3

PREFEITURA MUNICIPAL
02
PODER EXECUTIVO
0208
DEP. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
020801
AGRICULTURA
20
Agricultura
20608
Promoção da Produção Agropecuária
20 608 0012
Agronegócio, Abastecimento e Meio Ambien
20 608 0012 1070 0000
AQUISIÇÃO DE EQUIP.COZINHALIMENTO
249
4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.02.00
100.077
AQUIS.EQUIP.COZINHALIMENTO

3

PREFEITURA MUNICIPAL
02
PODER EXECUTIVO
0208
DEP. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
020801
AGRICULTURA

252

20
Agricultura
20608
Promoção da Produção Agropecuária
20 608 0012
Agronegócio, Abastecimento e Meio Ambien
20 608 0012 1070 0000
AQUISIÇÃO DE EQUIP.COZINHALIMENTO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00
100.077 AQUIS.EQUIP.COZINHALIMENTO

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e, desde que, não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta aquisição.
14.2. Fica dispensada a caução.
14.3. O resultado deste certame será divulgado no Diário Oficial Eletrônico deste Municipio,
Diário Oficial do Estado de São Paulo e regional.
14.4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
14.4.1. Os questionamentos, solicitação de providências ou impugnação ao ato convocatório
deste Pregão, deverão ser protocolados junto a Prefeitura Municipal, através de petição
dirigida à autoridade subscritora deste Edital.
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14.4.2. A autoridade subscritora deste Edital, decidirá sobre a petição acima mencionada e
responderá através de ofício por email, no prazo de 01 (um) dia útil, sendo que, caso
não seja possível resolver a impugnação ou questionamentos no prazo, será definida nova
data de sessão pública para este Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado.
14.4.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
14.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação da (s) licitante (s) não vencedora
(s) do certame estará (ão) à disposição para retirada na – Departamento de Licitação no Paço
Municipal, localizada na Rua Tupinambás nº 1091, Pontalinda-SP, pelo prazo de 30 (trinta) dias
após a emissão da Nota de Empenho com o vencedor.
14.6. Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo
Pregoeiro.
14.7. Integram o presente Edital:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração;
ANEXO III - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
ANEXO IV – Declaração de Micro empresa e Empresa de pequeno porte.
ANEXO V - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar
com a Administração Pública.
ANEXO VI - Declaração assegurando a inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação, em atendimento ao subitem 6.1, deste Edital.
ANEXO VII - Minuta do contrato a ser firmado com vencedor/es.
14.8. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/02, pela Lei Municipal nº 553/06 , Lei
Complementar nº 147/14 e, subsidiariamente e no que couber, pela Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, sendo o pregoeiro autoridade soberana para resolver todas e quaisquer
pendências surgidas na sessão Pública deste Pregão.
14.9. A Prefeitura do Município de Pontalinda reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir
no todo ou desistir do produto, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que
justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público,
nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, obrigando-se os
fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na sessão
Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a
favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
14.10. A adjudicação do ITEM do objeto deste edital à licitante vencedora a obriga ao
fornecimento integral do mesmo, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a qualquer
ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer seja
por erro ou omissão.
14.11. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora discorridas, bem
como em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir neste
procedimento.
14.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Jales do Estado de São Paulo, nos
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.13. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF,
para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO DE
LICITAÇÃO", no Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Pontalinda na imprensa oficial estado
e regional, e afixado em seu inteiro teor no local de costume do Paço Municipal.

11

RUA TUPINAMBÁS Nº 1.091 – CENTRO – CEP: 15718-000 – FONE/FAX: (17) – 3699-8780

E-MAIL – licitação@pontalinda.sp.gov.br / licitacao2@pontalinda.sp.gov.br – CNPJ 65.712.077/0001-30

Pontalinda, 13 de maio 2.022.
Sisinio de Oliveira Leão
Prefeito Municipal
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL 14/2022
PROCESSO CL/PMP Nº 28/2022
1 - DO OBJETO
A presente licitação tem por objetivo a aquisição de eletrodomésticos, destinados a instalação
de cozinha piloto experimental, visando incrementar a capacidade de agentes multiplicadores
das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável, gerenciada pelo Governo do
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o
Municipio de Pontalinda, através do Processo nº SAA-PRC-2021/14315, objetivando a
implantação do Projeto Cozinhalimento neste Municipio, os quais deverão observar os padrões
de qualidade exigíveis bem como as demais condições e normas estabelecidas pelo mercado
nacional.
2. JUSTIFICATIVA
Mediante solicitação do Chefe Departamento de Meio Ambiente e justificativa (anexo) pelo qual
vem solicitar a aquisição dos itens conquistado através do recurso PROJETO ESTADUAL
COZINHALIMENTO (MODELO 2), no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para ser
instalado no imóvel oferecido para instalação do projeto na Rua Adalberto Brandão nº 1440m
neste Municipio, pelo período de validade do convenio.
Diante do exposto o Municipio de Pontalinda, juntamente com a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Desenvolviemnto dos
Agronegócios, celebrou o Convênio Processo nº SAA-PRC-2021/14315.
Plano de Trabalho
Responsável do Municipio – Lucas Fim Torres
Nutricionista responsável – Andreia Oscar de Souza Cardoso
3 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
3.1.
Os
equipamentos
serão
fornecidos
conforme
marca,
tipo,
modelo,
medidas/dimensões/peso, qualidade e fabricante especificados na Proposta, e acompanhados
das respectivas Notas Fiscais.
3.2. Ficará a cargo da vencedora dos itens do certame, as despesas de seguros, entrega,
transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento do objeto desta licitação.
4 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. Os equipamentos deverão ser entregues e recebidos na Casa do Trabalhador neste
Município de Pontalinda, situada na Rua Adalberto Brandão 1440, Bairro Centro, neste
Município e será acompanhado pelo Gestor Responsável do Municipio ou pelo fiscal de
contrato designado pela portaria 024/2022.
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4.2. Havendo rejeição na entrega dos equipamentos a empresa vencedora deverá substitui-los,
dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, observando as condições estabelecidas,sob pena de
lhe serem aplicadas às sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais 8.666/93 e
10520/02 e suas alterações.
4.3. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação de
irregularidade nas especificações dos equipamentos/produtos, caso esteja em desacordo com
a proposta apresentada.
4.4 – O prazo previsto para entrega do objeto da licitação só poderá ser prorrogado ocorrendo
qualquer dos seguintes casos:
4.5 – Força maior ou caso fortuito, previstos no Código de Processo Civil.
4.6 – Os pedidos de prorrogação de prazos deverão ser solicitados pela Contratada, por
escrito, dentro do prazo contratual, devidamente justificado.
5 - DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado
mediante crédito em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da entrega dos
equipamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente
atestada pelo fiscal de contrato competente, designado pela portaria 024/2022, conforme
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
8.666/93 e alterações.
5.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa
vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
6 - ESTIMATIVA DE CUSTOS
6.1 Os custos estimados para aquisição estão baseados conforme orçamentos em anexo no
valor de R$ 89.754,16 (oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e
dezesseis centavos)
7 - MODELO DA PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Processo: CL/PMP 28/2022.
Modalidade: Pregão Presencial n. 14/2022.
A
PREFEITURA DE PONTALINDA – SP.
Referência: PREGÃO PRESENCIAL N.° 14/2022
Prezados Senhores, após analisarmos, minuciosamente, o edital e seus anexos, e tomamos
conhecimentos de suas condições e obrigações, apresentamos a seguinte proposta:
ITEM PRODUTO QUANT.
UNIDADE MARCA
VR. UNITÁRIO
VR. TOTAL

TOTAL GERAL ( ....... descrever valor total por extenso .............)

R$

Declaramos que nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as
despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos
existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem
transcritos, serão considerados como já constantes;
A proposta de preço deverá conter os seguintes dados:
a) Razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou Municipal da proponente;
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b) Número do Pregão 14/2022 – Processo 28/2022.
c) descrição, de forma clara e completa, do ITEM, do objeto desta licitação, com o qual a
empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital.
d) definição do ITEM (S), constando: marca, modelo, medidas/dimensões/, qualidade e
fabricante conforme especificações contidas no Item 1.1 deste Edital. (a licitante poderá
utilizar-se de informação complementar, tais como, a apresentação de catalogo e folder)
e) preço unitário e valor total do ITEM em moeda corrente nacional, em algarismo e
preferencialmente por extenso, apurada à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos,
além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra
todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que
não forem transcritos, serão considerados como já constantes;
f) Condições de pagamento: 10 (dez) dias, mediante entrega dos equipamentos na Casa do
Trabalhador, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada
pelo fiscal de contrato competente, designado pela portaria 024/2022, conforme dispõe o art.
40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e
alterações.
g) prazo de entrega: 20 (vinte) dias, após a expedição da autorização de compras, podendo
ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado.
h) Local de entrega; Casa do Trabalhador, situada na Rua Adalberto Brandão nº 1440,
Bairro Centro nesta cidade de Pontalinda SP.
i) garantia do produto cotado contra quaisquer defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo
de 1 (um) ano,
conforme condições estabelecidas no manual de garantia dos
equipamentos/produtos.
j) Constar em sua proposta que o equipamento esta de acordo com a legislação vigente, e que
obedece todas as normas de segurança e padrões de qualidade estabelecido pelo mercado
nacional e possui seu respectivo registro na entidade profissional competente; exemplo
Inmetro etc.
L) prazo de validade da proposta: de no mínimo, 60 (sessenta) dias
m) prazo de vigência do contrato: 90 (noventa) dias.
n) - indicação do nome do banco, número da agência, número da conta corrente, para fins de
recebimento dos pagamentos.
5.2 Os proponentes não poderão, em hipótese alguma, sugerir posteriormente modificação nos
prazos ou condições de sua proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ ou
informações sobre o objeto licitado.
5.3 A apresentação da proposta pelo proponente implica, ainda, no pleno conhecimento das
condições estabelecidas no presente Edital e das normas estabelecidas nas Leis Federais nº
10520/02 e 8.666/93 e suas alterações, posteriores, prevalecendo, em caso de divergência, o
que naquele e nesta estiverem dispostos.
Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada, CARIMBO DA EMPRESA LICITANTE
propomos os valores acima com validade da (contendo o CNPJ)
proposta de
dias, com pagamento
através do banco
agência nº
c/c nº

Local e Data

/

/
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CARIMBO
E
ASSINATURA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

DO

IMPORTANTE - O LICITANTE DEVERÁ BAIXAR O EDITAL E A PROPOSTA ELETRÔNICA
(arquivo magnético) NA PÁGINA: http://www.pontalinda.sp.gov.br/licitacoes
A proposta eletrônica deverá ser preenchida e salva em cd ou pen drive e entregue ao
pregoeiro acondicionado no envelope “01 – Proposta de Preços” (impressa e devidamente
assinada) no dia e hora marcados para a abertura do certame.
Importante: a empresa vencedora deverá obrigatoriamente emitir nf-e – nota fiscal eletrônica,
para contratação com administração pública municipal, conforme dispõe a legislação em vigor

OBSERVAÇÃO ESPECIAL:
1) A PREFEITURA DE PONTALINDA RESERVA-SE O DIREITO DE ADQUIRIR QUANTIDADES INFERIORES
ÀS LICITADAS, SE SUAS NECESSIDADES ASSIM O EXIGIREM.
2) VISANDO COIBIR O SUPERFATURAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO, FICAM ADVERTIDAS AS
EMPRESAS LICITANTES, QUE POR VENTURA VENHAM A PARTICIPAR DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS
DESTE MUNICÍPIO, QUE, CASO SEJA IDENTIFICADO OFERTAS DE PREÇOS EXTREMAMENTE
SUPERIORES AOS VALORES MÉDIOS DE COTAÇÃO, A EMPRESA LICITANTE, CASO COMPROVADA A MÁ
FÉ, E COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IDONEIDADE, PODERÁ SER PENALIZADA NA
FORMA DOS ARTIGOS 87 DA LEI 8666/93 E 7º DA LEI 10.520/02.
○
Observação: A elaboração da proposta de preços poderá ser apresentada em conformidade com o
arquivo magnético.

RELAÇÃO DOS ITENS (ESPECIFICAÇÕES MINIMAS)
1 131.001.152
2 131.001.157
3 131.001.163
4 131.001.156
5 131.001.145
6 131.001.137
7 131.001.166
8 131.001.169
9 131.001.140
10 131.001.151
11 131.001.155
12 131.001.149

ABRIDOR DE LATAS
em alumínio
ARMARIO DE CRESCIMENTO DE MASSA /SUPORTE DE ASSADEIRAS
Armário em aço inox Medidas: 198 cm x 64 cm x 70 cm Capacidade para 20 assadeiras 1 porta
ARMARIO INDUSTRIAIS
Armário de cozinha profissional em aço inox 2 portas medidas mínimas: 150 cm x 50 cm x 100 cm
ASSADEIRAS N7 INDUSTRIAL
Assadeira de alumínio Medidas: 60cmx40cmx8cm Capacidade para 19L
BALANÇA DIGITAL
elétrica com tara 110v/220v indicador de peso capacidade: 6kg
BATEDEIRA
Velocidade: 6 Voltagem: bivolt Potência: 1/3 cv monofásico Capacidade: no mínimo 5 litros
CADEIRAS UNIVERSITARIAS
Cadeiras universitárias Assento e encosto de polipropileno Prancheta de madeira Altura Total: 84cm ±
3cm Profundidade Total: 53cm ± 3cm Largura Total: 54cm ± 3cm
CALDEIRÃO 20L
alumínio com tampa, com 32cm de diâmetros e capacidade para 20l
COIFA INDUSTRIAL
Coifa industrial com exaustor em aço inox 2 metros com exaustor de alta tubulação bivolt de alta rotação
COLHER DE POLIETILENO
colher de polietileno de 30 cm
CONJUNTOS DE PANELAS
Panelas em aço inox 3 unidades cada conjunto Medidas mínimas: 22 x 47.2 x 24.6 cm; 2.37 g
ESPATULAS RASPADEIRAS PARA MASSAS
Espátulas em aço inox Cabo de polietileno Medida: 23 x 22 cm

Un

3

Un

1

Un
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Un
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Un
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Un
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Un
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13 131.001.144
14 131.001.147
15 131.001.139
16 131.001.150
17 131.001.153
18 131.001.146
19 131.001.136
20 131.001.141
21 131.001.135
22 131.001.160
23 131.001.138
24 131.001.162
25 131.001.142
26 131.001.143
27 131.001.161
28 131.001.148
29 131.001.165
30 131.001.158
31 131.001.159
32 131.001.164

ESPREMEDOR DE FRUTAS
jarra com capacidade de 1 litro 110v/220v Rotação: 1750rpm Potencia mínima: 500W
FACA DE CORTE
faca de cozinha de 8 polegadas, 32,6cmx4cmx1,5cm, em aço inoxidável
FOGAO SEMI INDUSTRIAL
Fogão de piso com 6 bocas Queimadores: 3 simples e 3 duplos Alimentação a gás
FORMAS DE PIZZA
Formas redondas de alumínio Diâmetro: 35cm Altura: 1,5cm
FORMAS RETANGULAES RETRATARIAS
formas retangulares de vidro, com medidas: 5,2cmx20,9x34,6cm e capacidade para 2,2 litros
FORNO SEMI INDUSTRIAL
a gás com isolamento térmico porta do tipo guilhotina, com vidro temperado com marcador de
temperatura graduado com, no mínimo, 1 porta
FREEZER COMERCIAL
Controle eletrônico de temperatura Voltagem: 220V 2 portas Capacidade: 534L
FRITADEIRA ELETRICA
Fritadeira elétrica de aço inox 2 cubas Capacidade total: 10L Voltagem: 110 ou 220V
GELADEIRA INDUSTRIAL
Degelo automático Capacidade total mínima: 918 litros Temperatura: 1 a 7 graus Sistema de refrigeração
frost free49hx Consumo máximo de energia: 215kwh/mês
JARRAS
Jarra para sucos com capacidade de 2 litros
LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL
Rotação: 4.500rpm Capacidade: no mínimo 4L Potência: 500W
MESA DE ACO INOXIDAVEL
Mesa em aço inoxidável, com medidas: 120cmx80cmx85cm
MICRO-ONDAS
Capacidade total mínima: 28 litros Trava de segurança eletrônica Relógio digital Tecla de
descongelamento Potência mínima: 800W
MULTIPROCESSADOR
110v/220v Potência mínima: 600W Com 7 discos
PANELA DE PRESSÃO
Panela de pressão de alumínio polido, com 22cm de diâmetro e Capacidade para 20 litros
ROLO PARA MASSA
Rolo de polietileno profissional maciço 38 cm
SUPORTE PARA TELEVISOR
Suporte articulado para Smart TV LED, LCD 40”, que permite inclinação e rotação em 3 movimentos
TIGELA GRANDE
Tigela plástica Capacidade: 5 litros Medidas: 47cmx40,6cmx25,4cm
TIGELAS MEDIAS
Tigela plástica Capacidade: 2,5 litros Medidas: 23,5cmx20,3cmx12,7cm
TV SMART 40'
Televisor LCD, com tela LED WideScreen de 40", resolução Full HD, acesso à internet, Wi-Fi, entrada
HDMI e USB
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ANEXO II
MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO
A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº -----, com sede na -----, através de seu representante
legal infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr (a) -----, portador (a) da
cédula de identidade RG nº -----, expedida pela -----, outorgando-lhe plenos poderes para
representá-la na sessão pública do Pregão Presencial nº 14/22 – Processo CL/PMP nº 28/22
em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e
efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente
neste procedimento.
-----, -- de ----- de 2022
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente
e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente
habilitado(s), com firma reconhecida.
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ANEXO III
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DE

PLENO

ATENDIMENTO

AOS

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTALINDA
Ao Sr Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.
Prezado Pregoeiro:
Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações,
conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 14/21
– Processo CL/PMP nº 28/22, bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos
plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.
-----, -- de ----- de 2022.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO IV
MODELO DE 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: _______________________(denominada da Pessoa Jurídica)
CNPJ nº ____________________é microempresa ou empresa de Pequeno Porte, nos
termos do enquadramento previsto na lei complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos
termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 14/22,
Processo CL/PMP 28/22, realizado pela Prefeitura Municipal de Pontalinda.
-----, -- de ----- de 2022.
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
Obs. Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente
habilitado(s) sendo somente obrigatória se a empresa se enquadra como ME OU EPP.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar do Pregão Presencial nº 14/22 – Processo CL/PMP nº 28/22,
promovido pela Prefeitura do Município de Pontalinda, declaro, sob as penas da Lei Federal nº
10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima,
inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta
ou Autárquica do Município de Pontalinda.
-----, -- de ----- de 2022.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

DE

FATOS

SUPERVENIENTES

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar do Pregão Presencial nº 14/22 – Processo CL/PMP nº 28/22,
promovido pela Prefeitura do Município de Pontalinda, declaro, sob as penas da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações e 10.520/02 que, em relação à empresa mencionada acima,
inexiste fatos supervenientes impeditivos à habilitação.
-----, -- de ----- de 2022.
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO VII –
MINUTA DO CONTRATO Nº /2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/22
PROCESSO CL/PMP Nº 28/22
Que entre si firmam de um lado o MUNICÍPIO DE PONTALINDA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ (MF) nº 65.712.077/0001-30, com sede administrativa na Rua
Tupinambás, 1091, Centro, cidade de Pontalinda-SP, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal o Sr Sisinio de Oliveira Leão, brasileiro, casado, portador do Rg 9.959.448 SSP/SP
e CPF 928.411.808-59, Prefeito Municipal, residente a Rua Antonio Scarpazza nº 1192, Bairro
Centro, neste Município em pleno exercício de sua função, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa; //////////////////////////////////////////////, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) //////////////////////////////////// com sede comercial na Rua
////////////////////////// nº ///////, CEP ////////////////////////////////// na cidade de ////////////////////////, Estado de
/////////////, doravante denominada CONTRATADA, vencedora do Processo de Licitação
CL/PMP nº 28/2022 – Pregão Presencial nº 14/2022 neste ato representada por seu
representante legal, Senhor (a) ///////////////////////////////////////, portador (a) da cédula de
identidade, RG ///////////////////// e CPF ////////////////////////////, residente e domiciliado /////////////////////////,
Bairro /////////////////, na cidade de ////////////////////, Estado de ////////, resolvem firmar o presente
ajuste, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, A Lei Municipal nº 553/06 de 23 de novembro de
2006, Lei Complementar nº 147/14 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições contidas
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante condições e cláusulas a seguir
estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1 - Aquisição de eletrodomésticos destinados a instalação de cozinha piloto experimental,
visando incrementar a capacidade de agentes multiplicadores das ações de segurança
alimentar e nutricional sustentável, gerenciada pelo Governo do Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Municipio de Pontalinda, através
do Processo nº SAA-PRC-2021/14315, objetivando a implantação do Projeto Cozinhalimento
neste Municipio, os quais deverão observar os padrões de qualidade exigíveis bem como as
demais condições e normas estabelecidas pelo mercado nacional.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO
2.1 A Empresa: ////////////////////////////////////, já qualificada acima e neste ato denominada
CONTRATADA, obriga-se a fornecer para o Município de Pontalinda, neste ato denominado
CONTRATANTE, mediante autorização de compras, os equipamentos conforme descrição
anexo I com valor total de R$ (/////////////////////////), fornecidas pela CONTRATANTE, dentro do
prazo de 20 (vinte) dias, conforme proposta apresentada, os quais ficam fazendo parte
integrante deste CONTRATO.
CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
3.1 Para atender as despesas decorrentes deste CONTRATO serão empenhadas no exercício de
2022.
3

PREFEITURA MUNICIPAL
02
PODER EXECUTIVO
0208
DEP. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
020801
AGRICULTURA

249

20
Agricultura
20608
Promoção da Produção Agropecuária
20 608 0012
Agronegócio, Abastecimento e Meio Ambien
20 608 0012 1070 0000
AQUISIÇÃO DE EQUIP.COZINHALIMENTO
4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21

RUA TUPINAMBÁS Nº 1.091 – CENTRO – CEP: 15718-000 – FONE/FAX: (17) – 3699-8780

E-MAIL – licitação@pontalinda.sp.gov.br / licitacao2@pontalinda.sp.gov.br – CNPJ 65.712.077/0001-30
0.02.00

3
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PREFEITURA MUNICIPAL
02
PODER EXECUTIVO
0208
DEP. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
020801
AGRICULTURA
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20
Agricultura
20608
Promoção da Produção Agropecuária
20 608 0012
Agronegócio, Abastecimento e Meio Ambien
20 608 0012 1070 0000
AQUISIÇÃO DE EQUIP.COZINHALIMENTO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00
100.077 AQUIS.EQUIP.COZINHALIMENTO

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
4.1.
Os
equipamentos
serão
fornecidos
conforme
marca,
tipo,
modelo,
medidas/dimensões/peso, qualidade e fabricante especificados na Proposta, e acompanhados
das respectivas Notas Fiscais.
4.2. Ficará a cargo da vencedora dos itens do certame, as despesas de seguros, entrega,
transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento do objeto desta licitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. Os equipamentos deverão ser entregues e recebidos na Casa do Trabalhador neste
Município de Pontalinda, situada na Rua Adalberto Brandão 1440, Bairro Centro, neste
Município e será acompanhado pelo Gestor Responsável do Municipio ou pelo fiscal de
contrato designado pela portaria 024/2022.
5.2. Havendo rejeição na entrega dos equipamentos a empresa vencedora deverá substitui-los,
dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, observando as condições estabelecidas,sob pena de
lhe serem aplicadas às sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais 8.666/93 e
10520/02 e suas alterações.
5.3. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação de
irregularidade nas especificações dos equipamentos/produtos, caso esteja em desacordo com
a proposta apresentada.
5.4 – O prazo previsto para entrega do objeto da licitação só poderá ser prorrogado ocorrendo
qualquer dos seguintes casos:
5.5 – Força maior ou caso fortuito, previstos no Código de Processo Civil.
5.6 – Os pedidos de prorrogação de prazos deverão ser solicitados pela Contratada, por
escrito, dentro do prazo contratual, devidamente justificado.
CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
6.1. Não haverá qualquer reajustamento de preços durante a vigência contratual.
CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA
7.1 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral,
amigável por acordo entre as partes ou judicialmente nos termos da legislação e nas hipóteses
previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer
indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis em
processo administrativo regular.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município
de Pontalinda 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 2002 e, ainda, sujeitará a licitante às
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penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pelo não
cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.
8.2. Fica estabelecidos os seguintes percentuais de multas e advertências, aplicáveis quando
do descumprimento do equipamento;
8.2.1 - Advertência;
8.2.2 - Multa, que será aplicada da seguinte forma:
I - Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento), a cada dia útil, por descumprimento do
prazo de entrega previsto no edital, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, até o
máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual poderá a Administração considerar o
descumprimento da obrigação, ensejando a consequente rescisão da avença,
independentemente da cobrança de multa compensatória;
II - Caso a Administração não rescinda o contrato, a multa moratória a contar do 31º
(trigésimo primeiro) dia passa a ser de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
inadimplida, até a efetiva entrega dos equipamentos, limitada a sua incidência ao percentual
máximo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
III - Compensatória de 10,0% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida
quando:
a - O objeto fornecido estiver em desacordo com a especificação constante da proposta, e a
empresa após ser notificada, negar-se a substituição dos equipamentos.
b - O equipamento entregue estiver em desacordo com os requisitos de validade, conforme
estabelecido no edital;
c - Deixar de entregar no todo ou em parte o objeto do contrato.
8.2.3 - Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato quando:
a - A empresa, sem motivo justo, deixar de assinar o contrato.
b - A empresa recuse a nota de empenho;
c - Houver descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
d - Em caso de rescisão motivada pela contratada.
8.2.4 - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Pontalinda - SP e
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, por prazo não superior a 05 (cinco) anos,
nos termos da Lei nº 10.520/2002.
8.2.5 - O valor da multa aplicada poderá ser retido dos pagamentos devidos pela
Administração;
8.2.6 - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
I - Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II - A não reincidência da infração;
III - A atuação da detentora da ata em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV - A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e,
V - A não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
8.3 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
Administração Pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
8.4 - As multas são independentes entre si, e a aplicação de uma não exclui a outra.
8.5 - O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido,
estará sujeito às penas impedimento de contratar com a Administração Municipal, para a
realização do certame, obedecendo ao mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a decisão e a
data designada.
8.6 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo.
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8.7. A multa de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam
da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.
8.8. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma
notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
8.9. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de
descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela
administração autárquica.
CLÁUSULA NONA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado
mediante crédito em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da entrega dos
equipamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente
atestada pelo fiscal de contrato competente, designado pela portaria 024/2022, conforme
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
8.666/93 e alterações.
9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa
vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
CLAUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
10.1 O presente instrumento terá vigência a partir de sua assinatura e o término em 90
(noventa) dias, ou seja, até ___/___/2022, independente de qualquer notificação ou
interpelação judicial ou extra judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CAUÇÃO
11.1. A contrata fica desobrigada ao fornecimento da garantia.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANALISE
12.1. A minuta do presente instrumento e do Edital foi devidamente examinada e aprovada pela
Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Pontalinda/SP, conforme determina a legislação
em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 Fica eleito o FORO da Comarca de Jales, Estado de São Paulo, para a solução de
qualquer dúvida, litígio ou incidente oriundo da execução do presente CONTRATO ou de fatos
que com ele se relacionarem.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Por decorrência da implantação da nova fase IV do sistema audesp do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, ao qual o Município deverá enviar a remessa eletrônica dos
atos licitatórios do Municipio, solicitamos que o proprietário ou representante abaixo nomeado
pela empresa contratada, compareça nesta Prefeitura no prazo de até 05 (cinco) dias para
assinatura deste termo, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração,
mediante justificativa da mesma.
14.2 - E, por estarem justos e combinados e de comum acordo com todas as cláusulas e
condições aqui previstas, fica lavrado a presente em 05 vias de igual teor, que será assinado
pelas partes interessadas e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
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Pontalinda,

de 2022

Pela CONTRATANTE
____________________
Sisinio de Oliveira Leão
Prefeito Municipal

Assinatura; ____/____/2022.
Pela CONTRATADA

___________________________
Contratada

Testemunhas:
1-)___________________________
RG
CPF

2-)_________________________
RG
CPF

ANEXO I – RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Item Quantidade Unidade Especificação
Marca
v.unit

v.total
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