Prefeitura do Município de Águas da Prata
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM

NOME DA EMPRESA: ______________________________________________
CNPJ N°: ______________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________
CIDADE: _______________________________________________________
ESTADO: _______________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________
TELEFONE: _____________________________________________________
FAX: __________________________________________________________
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO? ______________________________

Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.com.br, cópia do instrumento
convocatório da licitação supramencionada.

Local:_____________, _______de______________ de 2022.

Nome: ____________________
Assinatura

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de Licitações e o licitante,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por
meio do e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, esclarecimentos e questionamentos.
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Prefeitura do Município de Águas da Prata

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINSTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA (SP).

PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/05/2022
HORÁRIO: a partir das 10h00
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, situada na Av. Washington Luiz, 485, Centro,
Águas da Prata - SP.

O Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, através de seu Pregoeiro, designado pela
Portaria n.º 4.554, de 16 de novembro de 2021, torna público que se encontra aberta nesta
Municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL n.º 12/2022, do tipo
MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM , objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINSTRATIVOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, conforme especificações do Anexo I, que será regida pela Lei
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010,
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital
e Anexos que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões do Setor de Licitações,
situada na Av. Washington Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP, iniciando-se no dia 13/05/2022,
às 10h00 e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio.
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Prefeitura do Município de Águas da Prata
I - DO OBJETO
1- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINSTRATIVOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, conforme especificações constantes no Termo de
Referência, que integra este Edital no Anexo I.
2- Os serviços do objeto deste processo licitatório serão realizados na forma de execução
direta, sob gestão da Prefeitura do Município de Águas da Prata, e o vencedor estará sujeito
a cumprir calendário, condições, locais e execução de trabalho da Prefeitura Municipal de
Águas da Prata.
3- Os serviços resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, serem feitos
parceladamente nas quantidades e dias requisitados por servidor formalmente indicado, sob
pena do proponente vencedor incorrer nas infrações previstas neste edital que será assinado
ou instrumento equivalente conforme previsto no art. 62 da Lei nº 8.666/93.
4- As demais especificações estão contidas no Termo de Referência anexo.
II - DA PARTICIPAÇÃO
1- Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital.
2 – Não será permitida a participação:
2.1- De empresas estrangeiras eu/ou não funcionem no País;
2.2- Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município de Águas da Prata, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da
Lei Federal nº 10.520/02.
3 – A participação nesta licitação implica no atendimento ao preenchimento de todas as
condições de habilitação e requisitos da proposta.
III - DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal de sociedade empresária, ou empresário individual, CÓPIA
AUTENTICADA EM CARTÓRIO COMPETENTE do estatuto social, contrato social e sua respectiva
última alteração (se couber) ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta
Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no
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Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência dessa investidura;
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
1.1 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7 do item VII deste Edital,
a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no documento
apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem I deste item III.
1.2 – Apresentar o modelo do anexo V deste edital, termo de credenciamento.
2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
4 - 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.
5 - Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de
eventuais licitantes retardatários.
6 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
a) 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 II
deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2. (Habilitação).
7 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
a) 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 VIII deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 1 e n.º 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA
PREGÃO Nº 12/2022
PROCESSO Nº 38/2022

ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2022
PROCESSO Nº 38/2022

3 – 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
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação dos serviços cotado, em conformidade
com as especificações do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital;
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo DUAS casas
decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme art. 6º da Lei nº
10.520/2002.
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f – Não será admitida cotação inferior à quantidade estabelecida por item neste Edital.
g – Os preços ofertados não serão reajustados, salvo de houver desequilíbrio financeiro
devidamente comprovado.
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados
os quais dizem respeito a:
1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando
a atividade assim o exigir;
f) Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial, assinada pelo
representante legal da empresa, de acordo com modelo do anexo VII.
1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão constar
do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.
1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Comprovação de regularidade de débito com a, Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade e
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou Certidão Negativa de Débitos
Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo emitida via internet ou declaração de isenção ou
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de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei) e Fazenda
Municipal (Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Tributos Mobiliários) da sede
da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação
da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas, 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, (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida via
internet pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho).
g) 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
e regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;
g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou regularidade trabalhista,
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa;
g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendose à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02.
1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, expedida há no máximo 90 dias pelo distribuidor da sede da
empresa licitante.
1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo III;
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b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
conforme modelo contido no Anexo IV;
c) Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência
das exigências constantes do Edital e seus anexos (modelo – anexo II);
d) Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com
relação dada pela emenda constitucional Nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou
insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição
de aprendiz a partir de 14 anos (modelo – anexo III).
2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
pelo Certificado de Registro Cadastral para participar de licitações junto à Administração
Municipal, expedido pelo Setor de Compras e Licitações, no ramo de atividade compatível com o
objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos
subitens 1.1; 1.2, alíneas "a" e "b" deste item VI, que não tenham sido apresentados para o
cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na
data de apresentação das propostas.
2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.4 e 1.5 deste
item VI, que deverão ser apresentados por todos os licitantes.
2.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II deste
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
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a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
c) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.
3.1 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.
3.2 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
3.3 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o
certame, lavrando-se ata a respeito.
4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
4.1 – Para efeito de seleção será considerado o menor preço unitário do item.
5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima de 0,01 (um centavo) entre os lances, aplicável,
inclusive, em relação ao primeiro.
7 – Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes por meio de
seus telefones celulares ou outro meio eletrônico disponível desde que não atrapalhem o bom
andamento da sessão de julgamento.
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8 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
9 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o
último preço ofertado.
9.1 – Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada
preferência de contratação, situação denominada por empate ficto.
10 – Para efeito do item anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela de menor preço;
b) não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 10, observada a ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa e empresas de pequeno
porte que se enquadram no percentual estabelecido no item 10, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor;
d) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pelo
Pregoeiro, para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos sob pena de
preclusão;
e) na hipótese de não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da
licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) o disposto no item 10 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
12 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
13 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos
autos por ocasião do julgamento.
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14 – Considerada aceitável a oferta de menor preço global, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
15 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação,
inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
15.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de
licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
15.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
16 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município.
17 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
18 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro, examinará a oferta subsequente 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.
19 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e licitantes presentes.
19.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
20 – 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.
VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo a Prefeita Municipal para a homologação.
3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. A invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo automático e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação será feita por item.
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1 – O objeto desta licitação deverá ser executado, conforme requisições da Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda e da Divisão Geral de Compras, em 01 (um) dia corrido, contado do
recebimento da requisição supracitada, conforme condições estabelecidas no anexo I.
2 – A execução do objeto desta licitação deverá ser validada, conforme publicações prestadas no
jornal, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento do jornal em sua área de atuação.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 – O objeto da presente licitação será recebido mediante conferência das quantidades indicadas
na respectiva Nota Fiscal e requisição da Divisão Geral de Compras.
2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome,
a assinatura e o número do RG, emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da
Contratante responsável pelo recebimento.
3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a 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.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento dos serviços
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada, na forma prevista no subitem
4 do item X.
2 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
3 – O pagamento será feito em cheque, que deverá ser retirado na tesouraria do município em nome
da Contratada.
XII – DA CONTRATAÇÃO
1 – A Contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante expedição de ordem de
fornecimento.
2 – A Adjudicatária deverá, no prazo de 2 (dois) dias corridos, providenciar a retirada da ordem de
fornecimento.
3 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar
a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato (ou
retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes classificadas, para
participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas a celebração da contratação.
3.1 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, contados da
divulgação do aviso.
3.2 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo –
DOE e veiculação na Internet.
4

– O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, prorrogável nos termos da legislação vigente, à critério
da Administração.

XIII – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos 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.
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2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser
registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.
3 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- Advertência por escrito;
- Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor contratado, por atraso na
entrega até o limite de 30 (trinta) dias;
- Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor contratado, por atraso na
entrega a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite máximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
quando será declarada a inexecução contratual;
- Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada
as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
- Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
XIV – DA REVISÃO DE PREÇOS
1 – Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro – Na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa vencedora e a contribuição da Contratante para justa
remuneração do objeto da licitação, poderá ser repactuado o preço contratado, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
2 – Hipótese de Revisão de Preços – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de
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apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar
na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
3 – Justificativa para a Revisão de Preços – Na hipótese de a empresa solicitar alteração de preço(s),
esta terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s), de custos acompanhada(s) de
documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes,
notas fiscais e/ou matérias-primas, etc.
XV – DA GARANTIA CONTRATUAL
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1 – Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria
ata.
3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação,
serão publicados no DOE e divulgados no quadro de avisos do Prédio desta Prefeitura sito à Av.
Washington Luiz nº 485, Centro – Águas da Prata (SP).
5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos ao
final da sessão.
6 – Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
6.1 – A petição formulada por pessoa jurídica deverá estar acompanhada por 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, bem
como instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do
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representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para impugnar o edital, em
tratando-se de procurador.
6.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
6.3 - OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES OU INFORMAÇÕES, ENCAMINHADOS
POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS,
DEVENDO OS MESMOS SEREM PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, NO HORÁRIO DAS 13:30 HORAS ÀS 17:00
HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE.
7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
8 – Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo III – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
Anexo IV – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal;
Anexo V – Termo de Credenciamento;
Anexo VI – Minuta do Contrato;
Anexo VII - Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial;
Anexo VIII – Declaração de ME ou EPP;
Anexo IX – Declaração de Cooperativa;
Anexo X- Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme Marco Legal
Anticorrupção;
Anexo XI – Modelo de Proposta Padronizada;
Anexo XII – Termo de Ciência e Notificação.

09 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da São João da Boa Vista, Estado de São Paulo.

Águas da Prata (SP), 04 de maio de 2022.

REGINA HELENA JANIZELO MORAES
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO I
Termo de Referência

Definições:
a) Os atos oficiais deverão ser publicados em Jornais com no mínimo 1.500 tiragens impressas
semanais, para divulgação local e regional;
b) A circulação do jornal contratado pelo Município de Águas da Prata deverá ter no mínimo 150
tiragens impressas semanais no âmbito local, a ser observado nos estabelecimentos comerciais da
cidade;
c) A tiragem impressa do jornal deverá ser no mínimo de 02 (duas) vezes por semana;
d) O corpo de impressão deverá obedecer ao conteúdo estabelecido por esta municipalidade
especialmente a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e a Divisão Geral de Compras;
e) A diagramação deverá ser estabelecida por cm/colunas, sendo que cada coluna tenha no mínimo
4 cm e máximo 5,5cm;
f) O cálculo do valor pago será de centímetros por coluna em páginas do jornal que possa variar
entre 30 a 55 centímetros de altura e 30 centímetros de largura;
g) Estima-se 60.000 (sessenta mil) centímetros por coluna, para inserção de publicações dos Atos
Oficiais da Prefeitura Municipal de Águas da Prata (SP), em 12 meses.
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ANEXO II
Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), representante
legal da empresa __________________________ (nome da pessoa jurídica) interessada em
participar no processo licitatório, Pregão Presencial n.º 12/2022, da Prefeitura do Município de
Águas da Prata, declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação
constantes no edital.

Local e data.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

Em papel timbrado da empresa licitante
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa
jurídica), interessada em participar no Edital de Pregão Presencial nº. 12/2022, da Prefeitura do
Município de Águas da Prata, declaro, sob as penas da lei, que nos termos do § 6.º do artigo 27 da
Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a (nome 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 7.º da Constituição Federal.
Local e data.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

Em papel timbrado da empresa licitante
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ANEXO IV – MODELO
Declaração de Inexistência de Impedimento Legal

Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou
contratar com essa Administração, referente ao Pregão Presencial nº. 12/2022 da Prefeitura do
Município de Águas da Prata.
Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a
identificação da responsável para a assinatura do contrato.
Nome:
Nacionalidade:
Estado Civil:
RG:
CPF:
End. Resid./Bairro / Cidade/ Estado
Qualificação:

Local e data.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _________________, com sede na ______________, CNPJ N.º
__________________, representada pelo(a) Sr.(ª) ___________, CREDENCIA o(a) Sr.(ª)
__________, portador do R.G. n.º _________ ____ e CPF n.º _____________, para representá-la
perante o Município de Águas da Prata em licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 12/2022,
podendo formular lances, negociar e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor
e desistir de recursos em todas as fases da licitação.

Local e data.

__________________
assinatura

Entregar esta via fora do envelope da Documentação.
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ANEXO VI
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS
OFICIAIS

E

ADMINISTRATIVOS

DA

PREFEITURA

DO

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA (SP), QUE ENTRE SI FAZEM
O

MUNICÍPIO

DE

ÁGUAS

DA

PRATA

E

__________________________.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
1.1 - CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA, CNPJ nº. 44.831.733/0001-43, com sede na Av. Washington Luiz,
485, Centro, na cidade de Águas da Prata, estado de São Paulo, neste ato representado pela sua
Prefeita, Sra. Regina Helena Janizelo Moraes.

1.2 - CONTRATADA
___________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, com sede na Rua
___________________ nº ____, ________________ município de ___________/__, CEP
___________, neste ato representado pelo Sr. __________________, ________brasileiro,
______casado, ____________ (profissão), portador da Carteira de Identidade nº
________________SSP/__ e do CPF n° ________________, residente e domiciliado em
________________________________________________.
1.3 - FUNDAMENTOS
A presente Contratação decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 12/2022, Processo
Administrativo nº. 38/2022, efetuada com base na Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 e a Lei Federal
nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações e legislação em vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO.
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A execução do serviço dar-se-á de acordo com as ordens de serviços expedidas pela
Divisão Geral de Compras da Prefeitura de Águas da Prata, atendendo as requisições das Secretarias
Municipais envolvidas, conforme as condições estabelecidas nos anexos do edital de licitação
Pregão Presencial nº. 12/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
A execução do objeto desta licitação deverá será validada, conforme publicação
prestada no jornal em determinada na requisição, correndo por conta da Contratada as despesas
de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento do jornal em sua área de atuação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data,
o nome, a assinatura e o RG, emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da
Contratante responsável pelo recebimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
1.1 Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
2.1 Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O recebimento do objeto se dará definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis da
data do recebimento provisório, uma vez verificado atendimento integral da quantidade e das
especificações requeridas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura de cada requisição, devidamente atestada o recebimento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As notas fiscais eletrônicas/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
PARÁGRAFO SEGUNDO
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O pagamento será feito no setor da Tesouraria da Prefeitura, em cheque nominal a
empresa contratada ou em pagamento de boleto bancário em nome da contratada ou depósito
bancário em nome da empresa.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
O valor total do presente contrato é de R$ ______ (__________), e onerará através da
dotação orçamentária XXXXXXXXXXXXXXXXXX da Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXXXX.
PARÁGRAFO ÚNICO
Sob hipótese nenhuma os valores serão reajustados, devendo estes mesmos ser
fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o término da
quantidade adquirida no objeto deste contrato, estimada para 12 meses.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento de contrato,
do Edital da Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federais de Licitações,
cabe à CONTRATADA:
1. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais
ocorrências durante a execução deste contrato, relativas aos bens adquiridos;
2. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que
interfiram na execução do contrato;
3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o
presente ajuste;
4. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a execução do contrato;
5. Garantir a execução do objeto deste contrato, obedecidas as disposições da legislação
vigente, responsabilizando-se integralmente pela entrega dos bens objeto do presente ajuste;
6. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos prejuízos ou danos que eventualmente
venha a ocasionar à CONTRATANTE e/ou a terceiros, em função da execução do objeto deste
contrato;
7. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do
objeto da contratação, tais como transportes, frete, carga e descarga dos jornais nas áreas de
atuação.
8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71, da Lei Federal n.º
8.666/93.
9. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais
e humanos necessários.
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CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das
disposições deste contrato, cabe à CONTRATANTE:
1. Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da execução contratual.
2. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que
eventualmente venham a ser solicitados.
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato,
bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE CONTRATADA
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da
CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente contrato, respeitadas as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Direta e Autárquica do
Município de Águas da Prata 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 7.º da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A penalidade de que trata o caput desta cláusula será aplicada sem prejuízo das demais
cominações legais e das multas previstas no Instrumento Convocatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
CONTRATANTE
Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências
previstas nos artigos 77 a 80, 86 a 88, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado, ainda que:
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a) O Edital da Licitação Pregão Presencial n.º 12/2022, e seus anexos.
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA.
2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 2.114 de 20 de fevereiro de 2009, Lei Federal n.º 8.666, de
21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro da Comarca de São João da Boa Vista (SP).
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente
termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo
identificadas e assinadas.
Águas da Prata (SP), ______ de ________________ de 2022.

_____________________
Regina Helena Janizelo Moraes
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

________________________
CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: ________________________
End: __________________________
CPF: __________________________

Nome: ______________________________
End: ________________________________
CPF: _______________________________
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Anexo VII
Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial

(nome da empresa), devidamente inscrita ao CNPJ nº. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), Inscrição
estadual nº. (XXXXXXXXXXXXXXXXX), sediada na Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX,
cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, neste ato representada por (XXXXXXXXXXXX), portador da cédula
de identidade nº. XXXXXXXXXXX, inscrita ao CPF nº. XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na
Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, para os fins de
dar cumprimento às exigências do processo administrativo nº. 38/2022, DECLARA SOB AS PENAS
DA LEI, que os documentos apresentados, tais como: estatuto social, contrato social e sua respectiva
última alteração (se couber) ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta
Comercial, ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência dessa investidura, tratam-se de documentos em vigência e
efetivamente válidos e verídicos na data da licitação.
DATA: XX/XX/XXXX
_________________________________________________________.
(Representante da empresa)

Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes deverão transcrevêlo em impresso próprio, assinar e carimbar, para apresentação dentro do envelope – documentos
de habilitação.
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Anexo VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 12/2022
Processo Administrativo nº 38/2022
(nome da empresa), qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S/A, etc.), endereço completo, inscrita no
CNPJ sob nº.................., neste ato representada pelo (cargo) (nome do representante legal),
portador da Carteira de Identidade nº................, inscrito no CPF sob o nº ............, DECLARA, sob as
penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos
do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
Local e data

Nome e Assinatura do representante legal

Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes deverão transcrevêlo em impresso próprio, assinar e carimbar, para apresentação dentro do envelope documentos
de habilitação.
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ANEXO IX
Declaração de Enquadramento como Cooperativa que preencha as Condições Estabelecidas no
Artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

Eu, ________________________________, portador da Cédula de Identidade RG n.º
_____________, e inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º _____________________, representante legal
da licitante ___________________ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão
Presencial n.º 12/2022, Processo Administrativo n.º 38/2022, DECLARO, sob as penas da Lei, que:
a) O Estatuto Social da cooperativa se encontra adequado à Lei n.º 12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício
ou documento equivalente.

(Local e data)

___________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO X
Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção

Eu, _______________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º _________________ e inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º
_________________, representante legal da licitante _________________ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão
Presencial n.º 12/2022, Processo Administrativo n.º 38/2022, DECLARO, sob as penas da lei, especialmente o artigo 299 do Código
Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial
ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante ou interessado (a),
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do
objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e,
f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de
quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei n.º 12.846/2013, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório
público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ou,
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive
no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
(Local e data)
_____________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP.

Prefeitura do Município de Águas da Prata
ANEXO XI
Modelo de Proposta de Preços

(Em papel timbrado da empresa – Este modelo é apenas uma amostra com especificações mínimas,
obedecendo as exigências do edital. A proposta deverá conter local e data, bem como validade mínima de
60 dias).
PROPOSTA DE PREÇOS
À
Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata/SP

Objeto: EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINSTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÁGUAS DA PRATA.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, conforme Anexo I, que
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe e declaramos conhecer os termos do
instrumento convocatório que rege a presente licitação.
ITEM

DESCRITIVO

UNIDADE DE MEDIDA

1

Publicação em Preto e
Branco

cm/coluna

2

Publicação Colorida

cm/coluna

TIRAGEM IMPRESSA
SEMANAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que:
a) concordamos com as condições de execução dos serviços referentes aos itens que foram propostos, ou
em contratar quantidades inferiores, se as suas necessidades assim o exigirem;
b) os valores propostos já deverão incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, despesas
decorrentes de transporte e despesas que estejam, direta ou indiretamente, relacionadas com a execução
do objeto da presente licitação;
c) o prazo de execução será conforme especificado em ordem de serviço, contado a partir do recebimento
da requisição.
A proposta tem validade de ________ (__________) dias, contados a partir da abertura dos envelopes
propostas.
(local) ___________, de ___________ de 2022.
_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa
RG e CPF
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ANEXO XII
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXX
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XX/2022
OBJETO: EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINSTRATIVOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA.
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damonos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, 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 n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais.
Águas da Prata, __ de ________ de 2022.

______________________
Regina Helena Janizelo Moraes
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

______________________
(Procurador / Representante Legal)
EMPRESA CONTRATADA
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: REGINA HELENA JANIZELO MORAES
CARGO: PREFEITA
CPF: 168.645.768-50

RG: 19.499.039-4

Data de nascimento: 17/11/1961
E-mail institucional: pmaguas@gmail.com
Telefones: (19) 3642-1021
Assinatura: ________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: REGINA HELENA JANIZELO MORAES
CARGO: PREFEITA
CPF: 168.645.768-50

RG: 19.499.039-4

Data de nascimento: 17/11/1961
Endereço Institucional: Av. Washington Luiz nº 485, Centro, Águas da Prata (SP), CEP 13890-000
E-mail institucional: pmaguas@gmail.com
E-mail pessoal:
Telefones: (19) 3642-1021
Assinatura: ________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: XXXXXXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXX

RG: XXXXXXXXXXX

Data de nascimento: XXXXXXXX
Endereço residencial: XXXXXXXXXXxxx
E-mail institucional: XXXXXXXXXXXX
E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXXx
Telefones: XXXXXXXX
Assinatura: ________________________________________

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP.

