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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/2022 
 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS 0 KM PARA AS 

SECRETARIAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL” 
 

1 – PREÂMBULO  

1.1  A Prefeitura do Município de Matão, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrita no CNPJ sob n.º 45.270.188/0001-26, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, regido pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar 123/06, 

alterada pela Lei Complementar Federal n° 147/2014, Lei Orgânica do Município de Matão, 

Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Municipal n.º 4.953/2015, Decreto Municipal n.º 

4.274/2005; a ser conduzido pela Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria n.º 

14.690, de 22 de abril de 2021, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.  

1.2 A PRESENTE LICITAÇÃO CONTÉM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS 

E QUE ATUEM NO RAMO DE ATIVIDADE REFERENTE AO OBJETO LICITADO, 

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 48 DA LEICOMPLEMENTAR Nº 123/06.   
 

2 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO 

PÚBLICA  

2.1 O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de 

preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.2 A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 23 de maio de 

2022, às 08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das 

condições descritas neste Edital. 

2.3 Para todas as referências de tempo, observar-se-á o horário de Brasília (DF). 
 

3 – DO OBJETO  

3.1  O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO é a “AQUISIÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 0KM”, para 

a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria da Assistência, Desenvolvimento e Bem Estar 

Social, da Prefeitura Municipal de Matão, conforme a especificação completa constante no 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do presente Edital. Fica desde já consignado que 

qualquer marca eventualmente especificada no Termo de Referência, trata-se tão somente 

da referência de qualidade que se pretende com a aquisição. 

3.2 O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.matao.sp.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. 
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3.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

3.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no 

Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 

últimas, ou seja, do TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL.  

3.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao 

Departamento de Compras e Licitações pelo telefone pelos telefones (16) 3383-4035, 3383-

4056, 3383-4067, 3383-4068 e 3383-4070. 
 

4 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA  

4.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observada às 

especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.   

4.2  Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações. 
  

5 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 

providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, 

desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a 

abertura da sessão pública do certame. 

5.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em 

dias úteis, das 08h00min às 17h00min, no Protocolo Municipal, sito a Rua Oreste 

Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão/SP – CEP 15990-900, ou encaminhadas 

através de e-mail no endereço eletrônico: compras@matao.sp.gov.br.  

5.1.2 Caberá ao Chefe do Poder executivo decidir sobre a impugnação no prazo de 

até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.  

5.1.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de 

afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização 

deste PREGÃO. 

5.2  A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se 

tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 

original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na 

hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui 

poderes de representação da impugnante.  

5.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados a Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados 

exclusivamente ao e-mail: compras@matao.sp.gov.br.   



Rua Oreste Bozelli, 1165 
Centro • 15990-900 • Matão-SP 

16 3383-4077
www.matao.sp.gov.b

r

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
Secretaria de Governo 

Departamento de Compras e Licitações 
 

3 

 
 

5.3.1 A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  

5.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame.  

5.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.  

5.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 
 

6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

6.1 A participação neste Pregão é ampla, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 

6.1.1 As microempresas ou empresa de pequeno porte poderão participar de todos 

os itens constantes do objeto do presente certame. 

6.1.2 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar 

do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua 

habilitação de acordo com as orientações que seguem no link: 

www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o terceiro dia útil a 

data do recebimento das propostas.  

6.1.3 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de 

consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.  

6.1.4 Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, deverá ser 

concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência 

das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

6.2 Será vedada a participação de empresas:  

a)  proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b)  estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c)  enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 

2021, ou ainda,  

d)  que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 

liquidação.  
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6.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

6.3.1  que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49;  

6.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

6.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

6.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

6.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

6.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

6.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

6.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

6.3.9 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.  
 

7 – DO CREDENCIAMENTO  

7.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  

7.2  O  cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

7.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

7.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 

do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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7.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

7.5.1  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 
 

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no item 11 do edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

8.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 

deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

8.3  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

8.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.   

8.5 Os preços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

8.6 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente 

a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 

descrevendo detalhadamente as características do objeto cotado, informando 

marca/fabricante (se for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com 

até duas casas decimais após a vírgula.  

8.7 A validade da proposta será de no mínimo 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão.   

8.8 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive 

ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens 

ou de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Matão, até sua 

entrega no local determinado neste Edital. 

8.9 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.   
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8.10 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta.  

8.11 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances.  
 

9 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1  No dia 23 de maio de 2022 às 08h30min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na 

internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas 

eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.  
 

9.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência, inclusive a proposta maior que o valor estimado para cada item, 

conforme ANEXO II – MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL deste Edital. 
 

9.2.1  Também será desclassificada a proposta (eletrônica) que identifique o licitante.  

9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 

licitantes.  

9.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor por item (valor unitário do item).  

9.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

9.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

9.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$ 100,00 (cem reais).  
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9.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

9.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações.  

9.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.  

9.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

9.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente.  

9.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.15  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

9.16  Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

9.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

9.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.19 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

9.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

9.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 

9.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 
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9.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.24  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

9.25 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.26  Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta.  
 

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.  

10.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

10.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

10.5 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 
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10.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pela Pregoeira.  

10.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados 

por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta.  

10.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

10.7 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade.  

10.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

11 – DA HABILITAÇÃO 

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros:  

11.1.1 SICAF.  

11.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /  

11.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

11.3 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

11.4  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

11.5 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:  

11.5.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial;  
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11.5.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados 

no Órgão competente;  

11.5.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede.  

11.5.4 Para o Microempreendedor Individual: Apresentação do Certificado de 

Microempreendedor Individual;  

11.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá 

em:  

11.6.1  No caso de empresa licitante que esteja em recuperação judicial, 

apresentar nos termos da Lei, cópia do Plano de Recuperação já 

homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 

atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 

estabelecidos neste edital, nos termos da Sumula 50 do TCE/SP. 

11.6.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (através das certidões 

negativas de débito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e 

da Receita Federal do Brasil – RFB (que agora são conjuntas), ou seja, são 

fornecidas em um só documento, por força do Decreto n.º 5.512, de 15 de 

agosto de 2005), Estadual (pertinente ao seu ramo de atividade e relativa 

aos tributos relacionados com o objeto licitado) e Municipal (Certidão 

Negativa de Débitos referentes a tributos impostos, taxas, tarifas e similares), 

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças do domicílio ou 

sede do licitante; 

11.6.2.1 Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, 

certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas 

que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente 

garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

11.6.3 Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade 

Social – CND e Certidão de Regularidade de Situação para com o Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). 

11.6.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas 

(CNDT), nos termos da lei federal n.º 12.440, de 07/07/2011 

11.7  Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos 

os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) 
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habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado 

vencedor do certame, para regularização da documentação, para pagamento ou 

parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa.  

11.7.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

11.8 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA, conforme modelo (ANEXO 

III). 

11.9 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

11.10 O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a 

inabilitação do licitante.  

11.11 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto 

é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 

das sanções cabíveis.  

11.12 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) 

para a habilitação do licitante nos remanescentes.  

11.13 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor.  
 

12 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO  

12.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor 

oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema 

COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o 

último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso da ferramenta “CONVOCAR 

ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAR” 

disponível apenas para o licitante/vencedor.  

12.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o 

licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 

de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação  
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12.3  O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 

(DUAS) HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 08h00min 

às 17h00min, contados da convocação.  

12.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada 

por meio do e-mail: compras@matao.sp.gov.br. Após o envio do e-mail, o 

responsável pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o 

recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por e-

mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no 

servidor ou navegador, tanto do Município de Matão quanto do emissor.  

12.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido 

o prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, 

sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, 

pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.  

12.4.2 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá 

solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do 

mesmo. 

12.4.3 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do processo desde a 

realização da sessão pública.  

12.4.4 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a 

Proposta de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, 

a Pregoeira DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, 

assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda a este Edital. 

12.5  A proposta deverá conter:  

12.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do (Anexo II) do presente 

Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

12.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 

extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária;  

12.5.3  indicação/especificação dos equipamentos, marca e modelo (se houver);  

12.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos.  

12.5.5  prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, contados da 

data estipulada para a abertura do presente certame.  
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12.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), 

com até duas casas decimais (0,00). 

12.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve 

atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos 

sob pena de desclassificação.  

12.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do 

processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar 

documentos complementares que julgar necessários para os respectivos 

esclarecimentos. 

12.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados 

no mercado no dia de sua apresentação. 

12.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade 

da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a 

aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar 

o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser 

modificada. 
 

13                DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL   

13.1  A documentação constante no item 11, caso solicitado, deverá ser encaminhada 

em original ou cópia autenticada, juntamente com a proposta final também original, 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no 

sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro 

– MATÃO/SP – CEP 15990-900. Aos cuidados do Departamento de Compras e 

Licitações. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o 

nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do 

Pregão Eletrônico.  

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 

documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro 

lugar, a pregoeira o declarará vencedor.  

13.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance 

para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a 

ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao 

critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá 

revogar a licitação.  
 

14 – DOS RECURSOS  

14.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante 

poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recorrer.  
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14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na 

decadência desse direito.  

14.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo 

intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.  

14.5  O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo  

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) 

dias para:  

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou 

fora do prazo estabelecido;  

14.6.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;  

14.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;  

14.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para 

determinar a contratação.  

14.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.  
 

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.1  A sessão pública poderá ser reaberta:  

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam.  

15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 
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15.2.1  A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório.  

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 
 

16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   

16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante 

classificado em primeiro lugar será declarado vencedor. 

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de 

habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente 

classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o 

encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, 

sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 

objeto da licitação.  

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade 

competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 

proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria 

autoridade competente.  

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta 

Administração à aquisição do objeto licitado.  
 

17 – VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E DO PAGAMENTO  

17.1 O valor máximo a ser pago pelo Município para aquisição global total do objeto 

ora licitado fica estimado em R$ 839.243,71 (oitocentos e trinta e nove mil, 

duzentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), respeitando o valor 

máximo para cada item indicados no Termo de Referência. 

17.2 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta 

bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo de até 5 (cinco) dias 

contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.  

17.3 No corpo da Nota Fiscal deverá ser informado o número da licitação e do contrato 

correspondente. 

17.4 Quando o Município atrasar o pagamento de contas decorrentes das contratações 

será aplicado o índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária.  

17.5 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no 1° dia útil subsequente.  

17.6 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 

correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo 

de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 
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17.7 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão 

atendidos pela dotação própria do orçamento vigente classificada conforme a 

seguinte programação:  

17.8.1  Para a Secretaria da Assistência, Desenvolvimento e Bem Estar Social, 

na seguinte forma 
 

Processo  

Digital 
2.779 Requisição no 151 77.197,07 

  Reserva no 696 24/02/2022 

Classificação Funcional - 08.244.0051.2.138-CREAS - VINCULO 05.500.0084 - SUB ELEMENTO 48 – Ficha 478 
  Requisição no 152 77.197,07 
  Reserva no 1.463 06/04/2022 

Classificação Funcional - 08.244.0051.2.135-AS-GARANTIR A PROTEÇÃO - VINCULO 05.500.0001- SUB ELEMENTO 48 – Ficha 475 

  Requisição no 153 131.701,36 
  Reserva no 1.464 06/04/2022 

Classificação Funcional - 08.244.0051.2.135- AS-GARANTIR A PROTEÇÃO- VINCULO 05.500.0001- SUB ELEMENTO 48 – Ficha 475 
 

17.8.2 Para a Secretaria da Saúde, na seguinte forma 

Processo  

Digital 
5320/2022 Requisição no 1.393 157.944,14 

  Reserva no 1.456 06/04/2022 
Classificação Funcional – 10.122.0034.1.011 - VINCULO 05.301.0011 - SUB ELEMENTO – 48 – Ficha 370 

  Requisição no 1.391 395.204,08 
  Reserva no 1.455 31/03/2022 

Classificação Funcional – 10.122.0034.1.011 - VINCULO 01.310.0000 - SUB ELEMENTO – 48 – Ficha 370 
 

17.8 A entrega dos veículos deverá ser efetuada no Departamento de Transportes, 

sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro – CEP 15990-900 – Matão – SP, 

conforme as especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) 

17.9 A fiscalização do Contrato e a entrega dos veículos deverão ser conferidos no ato 

da entrega pelos responsáveis solicitantes dispostos no Anexo I. 
 

18 – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

18.1 Durante a vigência do contrato, os valores contratados não serão reajustados.  

18.2 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem 

álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.  

18.3 Os pedidos de eventual solicitação recomposição de valores deverá ser 

protocolados somente no Protocolo Municipal da Prefeitura Municipal de Matão, a 

quem competirá a análise e decisão, sempre observado o item 18.1 e 18.2. 
 

19 – DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

19.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão contratados, cuja minuta 

constitui o ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO deste Edital. 

19.2 O Contrato será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-

mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado 

a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a 
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entrega da via original no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura 

Municipal de Matão, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão/SP – 

CEP: 15990-900, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento.  

19.2.1 A não assinatura no prazo estabelecido será punida com multa de 

5% do valor do contrato assinado. 

19.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo 

Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item 

antecedente, ou para retirada no Departamento de Compras e Licitações da 

Prefeitura Municipal de Matão, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – 

Matão/SP – CEP: 15990-900, a partir de 05 (cinco) dias úteis após o protocolo da 

entrega das vias originais prevista no item anterior.  

19.4 A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua 

assinatura em razão das características do bem, considerado o prazo de entrega 

(item 04.01 do Anexo I), recebimento, pagamento e regularização da 

documentação. 

19.5 O prazo de ENTREGA será, considerando a previsão dos Termos de Referência 

de cada uma das Secretarias solicitantes (Anexo I e Anexo I-A), fixado todo o 

prazo de entrega dos 4 itens (sendo 2 da Assistência Social) e 2 da Saúde – 

Anexo), em 45 (quarenta e cinco) dias. 

19.6 O atraso na entrega sujeita a contratada às seguintes penalidades, 

independente de notificação extra ou judicial ou administrativa: 

De 1 a 10 dias de atraso 2% de Multa sobre o valor do item 

De 11 a 20 dias de atraso 4% de Multa sobre o valor do item + a multa do item 

anterior 

De 20 a 45 dias de atraso 7 % de Multa sobre o valor do item + a multa dos itens 

anteriores 

Acima de 45 dias de atraso     Multa de 15% sobre o valor do item + as multas dos 

itens anteriores 

19.6.1 As multas serão descontadas automaticamente da NF. 

19.6.2 As multas aqui dispostas só não serão cobradas em caso de absoluto caso fortuito, 

a ser comprovado pela contratada, sendo os prazos de entregas conhecidos no 

presente Edital, não se admitindo o seu descumprimento em hipótese alguma, 

salvo nas condições aqui estabelecidas. 

19.6.3 Atrasos acima de 41 dias, autorizam a RESCISÃO, sob a conveniência e data que 

melhor aprouver para a Administração e a aplicação da penalidade de 

INIDONEIDADE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A PREFEITURA POR 2 

(DOIS) ANOS CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA 

DECLARAÇÃO. 
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21 – DAS PENALIDADES 

21.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações: 

21.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 

21.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

21.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 

21.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

21.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

21.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

21.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

21.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

21.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

21.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

21.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

21.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

21.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances.  

21.3  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções:   

21.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

21.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante;  

21.4 Multas de até 15% (quinze por cento) do valor contratado, caso haja atraso na entrega 

do produto por prazo superior a 45 (quarenta e um) dias do prazo estipulado neste Edital, 

no Termo de Referência e no contrato, conforme item 19.6 deste Edital. 

21.4.1  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal pelo prazo de até dois anos;  

21.4.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município. 
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21.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

21.6 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil.  

21.7  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.  

21.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

21.9  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  
 

22 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO   

22.1  Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Matão o direito de revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente 

comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.  

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 

nulidade dos atos que diretamente dele dependam.  

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.  

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração.  

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 

os já produzidos.  

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse 

público ou aos demais interessados. 

22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado.  

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal 

de Matão.  
 

23 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO   

23.1 A  partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se 

comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 

oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 
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comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto 

por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo 

fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de 

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja 

de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, 

ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma 

forma.  
 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

24.1  O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo – DOE, no Diário Oficial da União – DOU, no Diário 

Oficial do Município (Jornal A Comarca) e no Portal da Prefeitura Municipal de 

Matão, através do endereço eletrônico www.matao.sp.gov.br.  

24.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não 

viole a lei e não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

24.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a 

Pregoeira e os licitantes. 

24.4  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.  

24.5 Será facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do 

julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do 

certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar aos órgãos 

competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão.  

24.6 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em 

quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, 

desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não 

acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do 

preço proposto.  

24.7 Os licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as 

operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será 

responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.  

24.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 

de documentação referente ao presente Edital.  
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24.9  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na Prefeitura Municipal de Matão, exceto quando explicitamente 

disposto em contrário.  

24.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem 

que caiba às Licitantes direito à indenização.  

24.12 A anulação do procedimento licitatório induz a do Contrato, ressalvado o disposto no 

parágrafo único, art. 147 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 

24.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto ao Departamento 

de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Matão.  

24.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 

do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas.  

24.15  É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas 

as fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e 

interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por 

interpretações errôneas ou inobservâncias.  

24.16 A proponente deverá indicar a Pregoeira todos os meios de contato 

(telefone/endereço eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os 

dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua 

inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais 

serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não 

recebimentos dos documentos. 

24.17 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de 

Matão quanto do emissor.   

24.18 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 

24.19  Caso o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de 

lances da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados. 
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24.20  Se a desconexão da pregoeira persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), 

a sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no 

mínimo 24h (vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes 

em campo próprio no sistema eletrônico.  

24.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O 

PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO 

PELA PREGOEIRA VIA CHAT. 

24.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 

indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na 

data e horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que 

não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

24.23  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

24.24 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.  

24.25 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL 

ANEXO IA – TERMO DE REFERENCIA SAÚDE 

ANEXO II – MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA; 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO V – TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL. 
 

25 – DO FORO 

25.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Matão, renunciando a outros por mais privilegiados que 

sejam, para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital. 
 

Matão, 05 de maio de 2022. 

 
 
 

SR. APARECIDO FERRARI 
PREFEITO DE MATÃO 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(inciso XXIII do artigo 6º da Lei 14.133/2021) 
 

I) Da natureza do objeto, prazos e quantitativos. 

01.01 Pretende-se a contratação de empresa para fornecimento de veículos para as Secreta-

rias de Saúde e Assistência Social, conforme especificações do presente Termo de Re-

ferência. 

a) Fica desde já consignado que as especificações mínimas partem de referências afe-

ridas através de orçamentos no mercado, todavia, em caso de semelhança com 

qualquer marca de veículo no mercado, tem apenas o objetivo de indicar as neces-

sidades mínimas da contratante, podendo as proponentes apresentar qualquer 

marca, modelo, desde que observado as condições mínimas estabelecidas nos lo-

tes, pois a contratante não faz opção por marca ou modelo, más busca a proposta 

mais vantajosa (menor preço), qualidade e condições necessárias para a prestação 

dos serviços que se almeja. 

01.02 O prazo de entrega é estabelecido é de 45 (quarenta e cinco) dias para todos os 

itens após a assinatura do Contrato, podendo, caso justificado e aceito pela Prefeitura, 

realizar a entrega em até 10 dias após o prazo inicialmente estabelecido, devendo as 

justificativas serem solicitadas por escrito, sob pena de havendo atraso ser penalizada 

com uma multa prevista neste Termo. 

01.03 São estes os itens a serem adquiridos: 

SECRETARIA DA SAÚDE 
Item Qtde Descrição 

01 02 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEREM ATENDIDAS: Veículo novo, zero km, modelo hatch, tipo 
passeio; Ano e modelo de fabricação 2022; Fabricação nacional; Preferencialmente na cor branca 
(o), com as seguintes características mínimas: 04 (quatro) portas; Capacidade mínima para 05 lu-
gares (motorista e passageiros); Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; Câmbio de no 
mínimo 05 marchas a frente e uma a ré; Motorização mínima 1.0 CC; Nº de cilindros: 3 OU 4; 
Bicombustível (gasolina e álcool); Tanque de combustível com capacidade mínima de 35 litros; Ro-
das de aço aro 14, com Pneus no mínimo 175/70 R14 e calotas; Potência mínima de 60 à 110 Cvs; 
Sistema de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem; AIR BAG. duplo frontal (Motorista 
e Passageiro), no mínimo; Equipado com ar-condicionado de fábrica; Direção hidráulica ou elétrica 
ou eletroassitida; Vidros com comando elétrico nas 02 portas dianteiras e travamento elétrico em 
todas as portas, com sistema antiesmagamento; Injeção eletrônica multiponto sequencial; Compu-
tador de bordo; Capacidade de transportar 05 passageiros mais bagagem; Protetor de cárter; Ta-
petes de borracha; Porta-malas de no mínimo 200 litros;  
Cintos de segurança dianteiros e traseiros de 03 pontos, inclusive o traseiro central; Apoios de ca-
beça dianteiros e traseiros; Retrovisores externos com regulagem interna;  

2 03 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEREM ATENDIDAS: VEÍCULO AUTOMOTIVO NOVO, TIPO 
MINI VAN ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022; FABRICAÇÃO NACIONAL; PREFERENCIAL-
MENTE NA COR BRANCA; COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 05 PORTAS, 
CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA, BANCOS DE TECIDO DA COR 
PRETA, APOIO DE CABEÇA; PORTA MALA COM CARGA MÍNIMA 600 LITROS, BAGAGEIRO 
MALEIRO EXTERNO, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ÁLCOOL (FLEX), AIR BAG FRONTAL PARA 
MOTORISTA E PASSAGEIROS, FREIOS ABS, RODAS ARO MÍNIMO DE 16 E PNEUS COM ME-
DIDA DE 205/60R16-AT, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA /ELÉTRICA, VIDROS E 
TRAVAS ELÉTRICOS, RETROVISORES COM ACIONAMENTO INTERNO, PROTETOR DE MO-
TOR E CARTER, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS E TRASEIROS DE 3 PONTAS, TRA-
VAS ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO, SENSOR DE RÉ, CÂMBIO DE TRANSMISSÃO 
AUTOMÁTICA 06 VELOCIDADES, KIT MULTIMÍDIA, MOTOR 1.8 NO MÍNIMO, COM POTÊNCIA 
MÁXIMA A PARTIR DE 106CV@5.200, CAPACIDADE DO TANQUE ENTRE 60 A 80 LITROS.  
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Item Qtde Descrição 

3 2 

Veículo 0 Km (zero-quilômetro), motorização 1.0 ou 1.3; 
04 portas, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos pelo menos 
nos vidros dianteiros, travas elétricas nas portas, alarme antifurto; cor branca; com-
bustível gasolina e etanol (FLEX), ar-condicionado e no mínimo com garantia de fá-
brica. 

4 1 

Veículo passeio 0 Km (zero quilômetro) do tipo Spin, 04 portas, para transporte misto 
de pessoas, com capacidade para 06 (seis) ocupantes e 01 (um) motorista, motor 
movido a álcool-gasolina (flex), de 04 quatro cilindros com cilindrada mínima de 
1790cc, Potência mínima de 100CV, câmbio automático de 06 velocidades, tanque 
de combustível com capacidade mínima de 50 litros, porta-malas com capacidade de 
carga mínima de 160 litros e 480 Kg de carga útil, equipado com direção hidráulica ou 
elétrica e ar-condicionado, levantamento elétrico dos vidros e travas das 04 portas, 
sistema de som rádio AM/FM USB, air bag duplo frontal (um para o motorista e outro 
para o ocupante do banco da frente), cor preferencialmente branca. 

 

01.03.01 Os veículos, objeto deste Termo de Referência, deverão estar com os 

equipamentos obrigatórios exigidos pela Legislação de Trânsito vigente 

(extintor de incêndio, estepe, chave de roda, triângulo, macaco, jogo de 

tapetes e etc); manual de instrução e chave reserva; emplacado em nome 

do Município de MATÃO/SP;  

01.03.02 Deverá haver garantia do veículo a ser prevista na proposta exigindo-se no 

mínimo a garantia de fábrica contados a partir da data do faturamento. 

01.03.03 A empresa deverá apresentar nota fiscal de venda e nota fiscal do 

fabricante no ato da entrega do veículo. 

 
01.04 O não cumprimento do prazo implica na aplicação de multa por cada item não entre-

gue da qual a licitante sagrar-se vencedora a ser prevista no Edital. 

01.05 A entrega deverá ser realizada no Almoxarifado da Prefeitura sito a Rua Orestes 

Bozelli, 1165 Centro, Matão/SP 

01.06 A entrega será fiscalizada: 

a) Quanto aos subitens 1 e 2 do item 01.03 pelo Secretário da Saúde 

b) Quanto aos subitens 3 e 4 do item 01.03 pelo Secretário da Assistência e De-

senvolvimento Social. 
 

II) Da fundamentação: 

02.01 A contratação se dá em razão do Município ter em conta Recursos de Convênio,                             

bem como de Emenda Parlamentar para aquisição de veículos para a frota municipal 

e para serviços realizados para Entidades parceiras do Município. Importante 

esclarecer ainda, que referidos veículos vão contribuir  para o transporte de pacientes 

para outras cidades além dos serviços realizados pelas entidades parceiras, 

contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde e assistência social e 

consequentemente a melhoria da qualidade de vida das pessoas, permitindo uma 

maior resolutividade da prestação dos serviços nas áreas, garantindo o acesso da 
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população a serviços de qualidade, e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades, aprimorando a política de atenção, melhorando a infraestrutura para 

poder ofertar aos usuários um atendimento mais humanizado em consonância aos 

preceitos preconizados pelo SUS e pelo SUAS. 
 

 III)  Dos requisitos para contratação 

03.01  A empresa a ser contratada deverá atender as condições de habilitação e 

apresentação de propostas a serem exigidas no Edital, tais como as condições 

mínimas de qualificação econômica, fiscal, trabalhista e técnica, tudo nos termos 

mínimos previstos no Capitulo VI da Lei Federal no 14.133/21 e a serem dispostas 

no Edital. 

03.02 Considerando-se tratar de entrega de veículos a ser disponibilizado nas condições 

dispostas neste Termo e, com forma de medição e pagamento previstos nos itens V 

e VI deste Termo sempre após a entrega dos veículos licitados, não há necessidade 

de análise de risco, nos termos do artigo 103 da Lei Federal no 14.133/21,  a serem 

observados no futuro contrato,  tampouco, no presente processo em razão de 

relação simples e de efetiva entrega na disponibilização dos veículos nos limites dos 

quantitativos previstos neste Termo. 

IV)  Da forma de execução  

04.01 Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora em cada item será responsável 

pela entrega dos veículos contratados, na Prefeitura Municipal, no prazo máximo 

estabelecido de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo, caso justificado e aceito pela 

Prefeitura, realizar a entrega em até 10 dias após o prazo inicialmente estabelecido, 

devendo as justificativas serem solicitadas por escrito, sob pena de havendo atraso 

ser penalizada com uma multa prevista neste Termo (Item 1.4). 
 

V) Dos Critérios de Medição e Pagamento 

05.01  Ocorrendo a entrega no prazo previsto no item 04.01, o pagamento será 

realizado em até 5 (cinco) dias. Ocorrendo atraso no pagamento, a Prefeitura fica 

sujeita a multa de 2% sobre o valor da NF da venda e juros de 1% ao mês, contados 

da data de vencimento até o seu efetivo pagamento, limitado a 10% do valor da NF 

emitida. 
 

VI) Da forma e critérios de seleção do fornecedor; 

06.01  A empresa a ser contratada deverá ser aquela que oferecer o MENOR PREÇO 

POR ITEM, nos termos do inciso XLI do artigo 6º da Lei Federal 14.133/21. 

VII)   Da dotação Orçamentária  

07.01 As despesas com a execução do contrato oriundo do presente Termo de Referência 

serão cobertas pelas dotações vigentes no orçamento de 2022 assim codificadas: 
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07.01.01  Secretaria da Saúde sob a Ficha 370, vínculo 01.310.0000 e Ficha 
370, vínculo 05.301.0011 a serem dispostas no Edital em campo 
próprio. 

07.01.02  Secretaria da assistência sob a funcional programática n.º 

08.244.0051.2.138, categoria econômica n.º 4.4.90.52.00, ficha n.º 

478, vínculo n.º 05.500.0084, sub elemento da despesa n.º 48, 

requisição de compras n.º 151/2022, do Departamento de Assistência 

Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social da Prefeitura Municipal de Matão; funcional programática n.º 

08.244.0051.2.135, categoria econômica n.º 4.4.90.52.00, ficha n.º 

475, vínculo n.º 05.500.0083, sub elemento da despesa n.º 48, 

requisição de compras n.º 152/2022, do Departamento de Assistência 

Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social da Prefeitura Municipal de Matão; funcional programática n.º 

08.244.0051.2.135, categoria econômica n.º 4.4.90.52.00, ficha n.º 

475, vínculo n.º 05.500.0001, sub elemento da despesa n.º 48, 

requisição de compras n.º 153/2022, do Departamento de Assistência 

Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social da Prefeitura Municipal de Matão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Total Estimado da Licitação 839.243,71 

 

 

Ademir de Souza Luiz Antonio Tamanini 
Secretário da Saúde Secretário da Assist. e Desenvolvimento Social 

 

Processo Digital 

 5320 
Secretaria da Saúde 

Requisição Reserva Quantidade 
Item do  

Edital 

Valor 

 Unitário 
Valor Total 

1393 1456 2 1 78.972,07 157.944,14 

1391 1455 3 2 131.734,69 395.204,08 

Total Estimado Secretaria Saúde 553.148,21 
      

Processo Digital 

 2.779 
Assistência e Bem Estar Social 

Requisição Reserva Quantidade Item do Edital 
Valor  

Unitário 
Valor Total 

151 696 1 
3 

77.197,07 77.197,07 

152 1.463 1 77.197,07 77.197,07 

153 1.464 1 4 131.701,36 131.701,36 

Total Estimado Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social 286.095,50 
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ANEXO II 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(uso obrigatório por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante) 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 0 KM”, para a Secretaria de Desenvolvimento e Bem 

Estar Social e para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 

  

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por 

............................., cargo, RG................, CPF................., (endereço), vem por meio desta, apresentar 

Proposta de Preços ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 em epigrafe, conforme 

segue: 

Secretária da Saúde  

Item Descrição Qtde. 
Valor  

Unitário 
Valor  
Total 

1 Veículo novo, zero km, modelo hatch, tipo passeio; 
 Ano e modelo de fabricação 2022 2   

2 Veículo novo, tipo Mini Van Zero Km, Ano/Modelo 2022/2022 3   

 

A validade desta proposta é de 30 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 

sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.  

  

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital 

e seus anexos, inclusive os prazos de entrega previstos no item 04.01 do Anexo I e multas por 

descumprimento nos termos do Item 19.6 do Edital. 

 
 

 ____________________________, aos ____ de __________________ de 2022. 
 
 
 

Secretária da Assistência e Desenvolvimento Social 

Item Descrição Qtde. Valor  
Unitário 

Valor  
Total 

3 Veículo 0 Km (zero-quilômetro),  
motorização 1.0 ou 1.3 tipo passeio  

2   

4 Veículo passeio 0 Km (zero quilômetro) do tipo Spin, 04 portas 1   

Valor Total Proposto  
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Dados para pagamento:  

Banco: _______________________   

Agência: _____________________  

Conta: _______________________ 

Dados para contato:  

Fone/Fax: ____________________________                                

 e-mail: ______________________________ 

 
 
Indicação do representante habilitado para assinatura do Contrato:  

Nome: __________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _________________________ Estado civil: ______________________________ 

Profissão: _____________________________ Cargo: ___________________________________ 

RG.: __________________________________ CPF.: ____________________________________ 

Data Nascimento: _______________________ Endereço completo: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

______________________________________ 
NOME 

RG e CPF 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
(papel timbrado da licitante) 

 

EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 0KM”, para a Secretaria de Assistência e Bem Estar 

Social e para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 

  

A Pregoeira e Equipe de Apoio  

Prefeitura Municipal de Matão/SP  

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que:   

  

(   ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar 

nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos 

supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.  

 

 *Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa.  

  

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores 

de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 

anos de idade. 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para 

habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de 

qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.  

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de 

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  
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5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº 

................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 

 é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável 

pela assinatura do contrato.  

7) Declaramos, para os devidos fins que a Conta Corrente p/ Depósito: ............  

Banco: ........... Agência:............  

8) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, encaminhar contrato assinado 

para o seguinte endereço:  

E-mail:  

Telefone: ( )  

Cidade: ............ Bairro.............. Rua:............ n° ............. CEP............. 

9) Caso altere o citado e-mail, telefone ou endereço comprometo-me em protocolizar pedido de 

alteração junto ao Departamento de Licitações deste Município, sob pena de ser considerado 

como intimado nos dados anteriormente fornecidos 

10) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, 

referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2021 e todos os atos necessários ao 

cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no 

Contrato. 

  

..............................., ........, ................................... de 2022.  

                                                                        (Local e Data) 

  

  

 

Assinatura do Responsável pela Empresa  
(Nome Legível/Cargo)  
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ANEXO IV 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

Aos ......... dias do mês de .............. do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Matão, 

no Estado do São Paulo, no Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, na presença de duas testemunhas 

no final assinadas, compareceram as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, 

pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Matão, no Estado de São Paulo, 

à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, 

neste ato legalmente representada pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, o SR. APARECIDO FERRARI, 

brasileiro, casado, metalúrgico aposentado, residente e domiciliado nesta cidade de Matão, a Rua 

Vereador José Tortorello, n.º 1782 – Park do Imperador – CEP 15.991.280, portador do R.G. n.º 

9.525.173 SSP/SP e do C.P.F. n.º 019.969.658-67 daqui por diante denominada simplesmente 

“CONTRATANTE”, e, de outro lado a sociedade empresária ................................., estabelecida na 

cidade de ................., no Estado de ................, a Rua/Avenida .............., n.º ............ - Bairro/Jardim 

................, CEP ..........., inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º ........................... e Inscrição Estadual n.º 

.............................., neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, 

daqui por diante denominada simplesmente “CONTRATADA”, em face da classificação das 

propostas apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, de 05 de maio de 2022, levado a 

efeito através do Processo Licitatório n.º 026/2022, devidamente homologada e publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, resolvem celebrar o presente instrumento, observadas as condições 

do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente termo é a “AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM”, para a Secretaria Municipal 

de (a).......................... 

1.2 PARÁGRAFO ÚNICO – A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, 

assim como ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022, de 05 de maio de 2022, 

levado a efeito através do Processo Licitatório n.º 026/2022, observadas as especificações 

disponibilizadas no Anexo........... do referido instrumento. 

1.3 Descrição:  

Secretária da Saúde  

Item Descrição Qde. Valor  
Unitário 

Valor  
Total 

1 Veículo novo, zero km, modelo hatch, tipo passeio; 
 Ano e modelo de fabricação 2022 

2   

2 Veículo novo, tipo Mini Van Zero Km, Ano/Modelo 2022/2022 3   
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Secretária da Assistência  

Item Descrição Qde. 
Valor  

Unitário 
Valor  
Total 

3 Veículo 0 Km (zero-quilômetro),  
motorização 1.0 ou 1.3 tipo passeio  

2   

4 Veículo passeio 0 Km (zero quilômetro) do tipo Spin, 04 portas 1   

Total Geral do Contrato  
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO CONTRATO 

2.1 O presente contrato terá validade por 90 (noventa) dias, a partir de sua assinatura conforme 

previsto no Edital (item 19.4). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO 

3.1  A Contratada deverá entregar os veículos no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) 

dias (conforme disposto no item 19.5 do Edital) a contar do recebimento pela Contratada do 

contrato, conforme ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO. As entregas ocorrerão conforme as 

especificações e condições estabelecidas no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) do Edital, 

correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes tais como seguro, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e, observado o item 19.6 do 

Edital 

3.1.1 Os prazos de que tratam o item 3.1 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra 

motivo devidamente justificado e aceito pela Administração, ficando desde já consignado 

que a Pandemia da Covid 19 (existente a mais de 24 meses) não será aceita como motivo 

para atrasos nas entregas. 

3.2 A entrega dos veículos deverá ser efetuada no Departamento de Transportes, sito à Rua 

Oreste Bozelli, n.° 1.165 – Centro – CEP 15990-900 – Matão – SP, conforme as 

especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

3.3 Os veículos deverão ser conferidos no ato da entrega pelo Secretário de Saúde e o Secretário 

da Assistência Social, setores responsáveis pelo recebimento, conferência e ateste da                    

respectiva nota fiscal. 

 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA 

4.1 Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme:   

4.1.1 Provisoriamente, na apresentação dos veículos, acompanhado do romaneio de 

entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento 

ser realizada conferência, se identificada a conformidade com o documento que o 

acompanha, o romaneio é assinado.   
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4.1.2 Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas. Caso confirmada a 

conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução.  

4.1.3 Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em 

desacordo com o disposto no ANEXO I e ANEXO I-A – TERMO DE REFERÊNCIA. Se, 

após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em 

desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será 

notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção 

necessária.  

4.1.4 Em caso de veículo entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, 

será determinado um prazo, pela Administração, para que a “Contratada” faça a 

substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da “Contratada”. A 

“Contratada” ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for 

recusado.  

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

5.1 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão 

verificadas as especificações conforme descrição no presente Contrato e no ANEXO I – e 

ANEXO I-A (TERMO DE REFERÊNCIA). Todos os produtos serão recebidos e conferidos por 

servidor(es) designado(s) da Prefeitura Municipal de Matão.  

5.2 A “Contratada” deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos 

concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes 

e necessários para a completa execução das obrigações assumidas. 

5.3 A “Contratada” deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1 Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias, contados a partir da apresentação da 

Nota Fiscal após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para 

a conta bancária da “Contratada” indicado pela mesma. 

6.1.1 O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das 

obrigações assumidas decorrentes da contratação. 

6.6 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão 

pela dotação própria do orçamento vigente classificada e codificado da seguinte forma: 

6.6.1     Na Secretaria de Assistência, Desenvolvimento e Bem Estar Social 
 

Processo  

Digital 
2.779 Requisição no 151 77.197,07 

  Reserva no 696 24/02/2022 

Classificação Funcional - 08.244.0051.2.138-CREAS - VINCULO 05.500.0084 - SUB ELEMENTO 48 – Ficha 478 
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 Requisição no 152 77.197,07 

  Reserva no 1.463 06/04/2022 
Classificação Funcional - 08.244.0051.2.135-AS-GARANTIR A PROTEÇÃO - VINCULO 05.500.0001- SUB ELEMENTO 48 – Ficha 475 

 
  Requisição no 153 131.701,36 
  Reserva no 1.464 06/04/2022 

Classificação Funcional - 08.244.0051.2.135- AS-GARANTIR A PROTEÇÃO- VINCULO 05.500.0001- SUB ELEMENTO 48 – Ficha 475 
 

                      

 6.6.2  Na Secretaria da Saúde 

Processo  

Digital 
5320/2022 Requisição no 1.393 157.944,14 

  Reserva no 1.456 06/04/2022 
Classificação Funcional – 10.122.0034.1.011 - VINCULO 05.301.0011 - SUB ELEMENTO – 48 – Ficha 370 

  Requisição no 1.391 395.204,08 
  Reserva no 1.455 31/03/2022 

Classificação Funcional – 10.122.0034.1.011 - VINCULO 01.310.0000 - SUB ELEMENTO – 48 – Ficha 370 
 

6.7 Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão reajustados.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1 A fiscalização dos produtos será efetuada pelo Secretário da Saúde e Secretário da 

Assistência Social conforme Anexo I (Termo de Referência). 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

8.1 O contrato poderá ser cancelado de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, sem que a “Contratada” assista o direito a qualquer 

indenização, se esta: 

8.1.1 – Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos 

serviços. 

8.1.2 – Infringir qualquer cláusula deste CONTRATO e/ou da Lei Federal nº 14.133, de 01 

de abril de 2021. 

8.1.3 – Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas deste CONTRATO, 

especificações ou prazos. 

8.2  O cancelamento do Contrato poderá ainda ocorrer quando houver: 

8.2.1 – Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do objeto contratado. 

8.2.2 – Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do 

Contrato. 

8.2.3 – Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 

Prefeitura. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9. 1 As penalidades a serem aplicadas são aquelas previstas nos itens 19.6 e 21 e subitens do Edital 

de licitação que deu origem a este Contrato, observado sempre a ampla defesa e o 

contraditório. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1   O presente contrato será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-

mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 

impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da 

via original no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Matão, em 

até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

10.2  A via do instrumento destinada a “Contratada”, devidamente assinada pelo Contratante, será 

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço 

Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no 

item anterior. 

10.3  A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 

princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

10.4  Faz parte integrante deste Contrato, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 e a proposta da “Contratada” conforme estabelece a 

Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, naquilo que não contrariar as presentes 

disposições. 

10.5   A “Contratada” deverá manter, enquanto vigorar o presente instrumento e em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1  Fica eleito o Foro desta Comarca de Matão, com exclusão de outro qualquer para dirimir as 

questões que surgirem referente a esta licitação, que não forem resolvidas por via 

administrativa, na forma do Código Civil. 

 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, na presença 

de duas testemunhas adiante assinadas.  

           
Matão, ….. de ….................. de 2022. 

 
 
P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 

“CONTRATANTE” 
SR. APARECIDO FERRARI 

PREFEITO DE MATÃO 
 

P/  _________________________________                               
“CONTRATADA” 

SR.: ____________________________ 

RG.: ___________________________ 
CPF.: __________________________ 

 
TESTEMUNHAS:  
 

1) __________________________________           2) ___________________________________ 
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ANEXO VI 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  

  

 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/2022 

 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS 0 KMPARA AS 

SECRETARIAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL” 

 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ 

C.N.P.J. N.º _______________________________ I.E. _______________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

BAIRRO: ____________________________________________________________________ 

CIDADE: ____________________________ ESTADO: ___________ CEP: _______________ 

TELEFONE: __________________________________ CONTATO: _____________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________ 

 
Recebi da Prefeitura Municipal de Matão a cópia do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

006/2022 e seus Anexos, cuja a abertura será realizada dia 23/05/2022 às 08h30min.  

  
Matão, _____ de ___________________________ de 2022.  

  
 
 

____________________________________________ 
Nome do responsável da Empresa  

 
  

*A falta do preenchimento e remessa do recibo do Edital ao Departamento de Compras e 

Licitações da Prefeitura Municipal de Matão/SP, exime a Administração da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório e de quaisquer informações 

adicionais. 


