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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022- PROCESSO Nº 1536/2022 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO E 

AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS 

SOCIOASSISTENCIAIS 

 

 

Razão Social:________________________________________________________________ 

CNPJ Nº ___________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Cidade:_________________ Estado:_____ Telefone:_________________ 

Pessoa para contato:___________________________________________________________ 

Retiramos o edital através de acesso ao site: www.miracatu.sp.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

             ,  de                        de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre este Departamento e sua empresa, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao Departamento de Compras e Projetos por meio 

do (013) 3847-7003 ou por e- mail: compras@miracatu.sp.gov.br 

A não remessa do recibo exime o Departamento de Compras e Projetos da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Miracatu /SP, 22 de Julho de 2022. 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
http://www.miracatu.sp.gov.br/
mailto:compras@miracatu.sp.gov.br
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PREÂMBULO  

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 57/2022 

PROCESSO N° 1536/2022 

 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS 

SOCIOASSISTENCIAIS 

 

 

 

 

Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Municipio, Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo e Gazeta SP, e nos sítios eletrônicos: https://comprasbr.com.br    e 

http://miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/. 

 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/08/2022 
 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 05/08/2022 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 0 9 h00min do dia               

05/08/2022. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREGÃO: às 09h00min do dia 05/08/2022. 

REFERENCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Compras BR -  https://comprasbr.com.br  

 

Licitação Exclusiva ME/EPP? Sim 

Há Itens Exclusivos ME/EPP? Sim 

Decreto 7.174/10? Não 

Vistoria? Não se aplica 

Amostra? Não  

Tipo de encerramento: Aberto 

Valor de referência: Sigiloso 

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item 

 

 

Pedidos de esclarecimentos: Até o dia 02/08/2022 pelo site https://comprasbr.com.br 

Impugnações: Até as 17h00min do dia 02/08/2022 pelo site https://comprasbr.com.br 

 

Endereço: Prefeitura Municipal de Miracatu - Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 

Centro – Miracatu/SP – CEP: 11.850-000 - Telefones: (13) 3847-7000 - E-mail: 

compras@miracatu.sp.gov.br - CNPJ: 46.583.654/0001-96. 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
http://miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
mailto:compras@miracatu.sp.gov.br
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 57/2022 

PROCESSO N° 1536/2022 

 

O Excelentíssimo Sr. VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, PREFEITO do Município de 

Miracatu usando das atribuições que lhe confere a lei, torna público que se acha aberta, por meio da 

internet, através do site https://comprasbr.com.br, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, 

na forma ELETRÔNICA, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos.  

 

O procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520, de 2002; pela Lei Complementar 123, 

Decreto Municipal nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007, Decreto Federal n°10.024 de 20 de Setembro de 

2019 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante. 

 

1 - DO OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E 

OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS, conforme descrição contida no anexo I, observadas as 

especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras pelo Departamento Municipal de 

Assistência Social. 
 

1.2. Todas as despesas oriundas da ata de registo de preços correrão por conta da dotação 

orçamentária: 
 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
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2 - DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

2.1 Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixadada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao (a) Pregoeiro (a) 

exclusivamente pelo site https://comprasbr.com.br. 

 

2.1.1 Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento da impugnação.  

2.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do 

Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.  

 

2.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao (a) Pregoeiro 

(a) até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente 

pelo site https://comprasbr.com.br. 

 

2.2.1 O (a) pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

2.3 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico.  

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO:  

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, 

que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e que estiverem previamente 

credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema 

https://comprasbr.com.br.  

3.2. Não será permitida a participação de empresas: 

 

3.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

3.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o Município de 

Miracatu, nos termos nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, suas 

alterações e da Súmula 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

3.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

3.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

3.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. 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.  

 

4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 

órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

http://www.miracatu.sp.gov.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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4.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso.  

 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS  

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta até a data e horário indicados no preâmbulo deste 

Edital, por meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas.  

5.1.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.1.2. 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.  

5.1.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.  

5.1.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos:  

5.1.4.1. Valor estimado do objeto;  

5.1.4.2. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução 

contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que 

incidam na contratação do objeto;  

 

5.1.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

da sua apresentação.  

5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, 

sua substituição.  

5.2.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

6 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

6.1 O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

 

6.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 

6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances.  

http://www.miracatu.sp.gov.br/
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6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro (a) e os 

licitantes.  

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 

e do valor consignado no registro, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 

distintos e decrescentes.  

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo MENOR PREÇO POR ITEM.  

7.1.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.1.5. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.1.6. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 

e terá reinício somente após comunicação expressa do (a) Pregoeiro (a) aos participantes.  

7.1.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do (a) Pregoeiro (a). O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.1.8. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito 

de ordenação das propostas.  

7.1.9. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:  

 

a) Produzidos no País;  

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País.  

 

7.1.10. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o 

qual os licitantes serão convocados.  

7.1.11. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não 

se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  

7.1.12. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta.  

 

8 - DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS  

8.1. O (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

http://www.miracatu.sp.gov.br/
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8.1.1. No julgamento final da proposta será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 

ITEM dos serviços descritos no ANEXO I, sendo aceitas somente duas casas decimais (sem 

dízimas).  

8.2. A empresa vencedora deverá digitalizar e apresentar a Proposta Readequada, no prazo de 02 

(duas) horas contadas a partir da solicitação via “chat”, com os valores finais oferecidos após a 

fase de negociação, e anexá-la em campo apropriado junto ao site do https://comprasbr.com.br.  

8.3. Se a proponente que apresentou o menor preço não atender às exigências habilitatórias, o (a) 

pregoeiro (a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, convocando 

sucessivamente as que apresentaram menor preço e atendimento aos requisitos de habilitação.  

 

9 - DA HABILITAÇÃO  

9.1.  Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).  

 

9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 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. 

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 

no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros.  

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

d) Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

e) 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. 

f) 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 e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

inabilitação. 

g) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

h) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

i) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições.  

 

9.2. Relativos à Habilitação Jurídica:  

http://www.miracatu.sp.gov.br/
https://comprasbr.com.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96 

  

Pregão Eletrônico n° 57/2022 

Processo n° 1536/2022                                                                                                                                    Página 8 de 42 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais alterações ou da 

consolidação respectiva;  

a.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de identificação do 

titular da empresa;  

 

b) 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, acompanhados de todas as eventuais alterações ou da consolidação 

respectiva;  

b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de identificação 

de seu(s) administrador(es);  

 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s) seu(s) administrador(es); 

  

d) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 1971;  

 

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização;  

9.2.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido 

todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se fará necessária nova 

apresentação;  

9.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (ICMS) e/ou Municipal (ISS), 

relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a 

Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 

d) Certidão de regularidade de débito fiscais com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede 

ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas 

com Efeito de Negativa. 

 

9.3.1 No caso de os documentos não fixarem prazo de validade, serão considerados 90 (noventa) 

dias a contar de sua emissão; 

 

9.3.1.1. Mesmo o licitante sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 
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documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

a) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da ata, porém, será obrigatória 

durante a fase de habilitação a apresentação dos documentos indicados no subitem 9.3, ainda 

que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;  

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério 

do Município de Miracatu, para a regularização da documentação com emissão de certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativas;  

c) A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à 

convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 

licitatatório. 

9.3.2 Nas certidões fornecidas via Internet a Equipe de Apoio reserva-se o direito de confirmar 

sua veracidade 

9.4.  Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de 

seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação;  

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão 

apresentar, o 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 no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP. 

 

SÚMULA Nº 50 – “Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação 

de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, 

durante a fase de habilitação, 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 no edital.” 

 

9.5. Relativos à Qualificação Técnico Operacional:  

a) Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove a 

capacidade técnica do participante, através de satisfatória realização de serviços de 

fornecimento de sistemas integrados de gestão pública. 

a.1) O(s) atestados(s) exigido(s) na alínea “9.5 letra a” anterior deve(m) estar em papel 

timbrado, com a devida identificação e assinatura do responsável, devendo possuir o nome, 

endereço, telefone(s) e email do contato do emitente do atestado, além da descrição dos 

produtos entregues. 

9.6. Documentos Complementares:  

http://www.miracatu.sp.gov.br/


Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96 

  

Pregão Eletrônico n° 57/2022 

Processo n° 1536/2022                                                                                                                                    Página 10 de 42 

a) Termo de opção e Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte 

assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, 

nos termos da Lei, conforme modelo do ANEXO V, caso o (a) proponente pretenda usufruir 

do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014; 

a.1) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código 

Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas em Lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do 

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

a.2) A falta de apresentação da Declaração exigida no subitem 9.6. alínea “a” ou sua 

imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios 

da Lei Complementar nº 123/06. 

 

b) Declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação, assinada 

por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos 

da Lei, conforme modelo do ANEXO III; 

c) Declaração de que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso 

XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. Conforme modelo do ANEXO IV; 

d) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. Conforme modelo do ANEXO VI; 

e) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do 

Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação. Conforme modelo do 

ANEXO VII; 

f) Indicação do (s) responsável (eis) que assinará (ão) a ata e Termo de Ciência e 

Notificação, com a qualificação completa e cargo que ocupa (m) na empresa, nº do CPF e, se 

procurador o instrumento de mandato. Conforme modelo do ANEXO IX; 

g) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público municipal 

da ativa. Conforme modelo do ANEXO VIII; 

 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser encaminhada dentro da 

plataforma https://comprasbr.com.br na aba de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES no 

prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a).  

10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 

em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

10.1.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem 

superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta contada no registro do pregão.  

10.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento.  

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução da ata e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  
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10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

10.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

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

inexequível. 

10.3.1 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. 

 

11 - DOS RECURSOS  

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 

vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, no prazo de 10 (dez) 

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

indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos,  

11.2. Havendo quem se manifeste, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões 

do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra 

razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

11.4. Cabe ao (a) Pregoeiro (a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 

autoridade competente quando mantiver sua decisão.  

11.4.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo (a) Pregoeiro (a), ficará 

adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.  

11.5. O acolhimento de recurso, pelo (a) Pregoeiro (a), ou pela autoridade competente, conforme o 

caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. 

 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte do(a)(s) 

proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao (a) PREGOEIRO (a) 

adjudicar o(s) objeto(s) do certame ao(s)(às) proponente(s) vencedor(es)(as). 

 

12.2 Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 

mesmo(s) a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame 

ao(s) (às) proponente(s) vencedor (es) (as). 
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12.3 Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

 

12.4 A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do (a) (s) 

proponente(s) adjudicatário(a)(s) para assinar a ata, respeitada a validade de sua(s) proposta(s). 

 

13 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA 

13.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação 

convocará o interessado para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder 

à assinatura da ata, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso 

de fornecimento, nas condições estabelecidas.  

13.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a ata, 

sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de feita a negociação, verificada 

a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a ata.  

13.3. A ata terá vigência de 12 (doze) meses. 

14 - DO CANCELAMENTO DA ATA - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar a ata 

no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

d) tiver presentes razões de interesse público; 

e) For decretada sua falência ou ocorrer à instauração de insolvência civil; 

f) Ocorrer à dissolução da sociedade; 

g) Ocorrer alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução da ata e, 

h) sem justa causa e prévia comunicação a PREFEITURA, paralisar o fornecimento. 

 

Parágrafo primeiro: O cancelamento, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho do senhor Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo segundo: O cancelamento poderá ainda ocorrer em caso de atraso superior a 90 (noventa) 

dias do pagamento devido pela PREFEITURA, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a DETENTORA DA ATA o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua 

decisão deverá ser comunicada por escrito a PREFEITURA. 

 

Parágrafo terceiro: A DETENTORA DA ATA poderá solicitar o cancelamento na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior devidamente comprovados.  

 

15 - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

15.1 A vigência da ata de Registro de preços será de 12 meses, na qual as entregas serão parceladas, 

conforme solicitação do Departamento Municipal de Assistência Social. 
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15.1.1 Os Produtos serão entregues no Departamento Municipal de Assistência Social, no 

endereço: Av. Washington Luiz, nº 60, Centro – Miracatu/SP, CEP 11.850-000.  

 

15.2 O fornecedor dos objetos incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer os 

materiais nas condições estabelecidas no ato convocatório e na própria ata, sendo observadas, no que 

couberem, as disposições contidas nos artigos 73 a 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

15.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 

igualdade de condições. 

 

15.4 O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 2 dias úteis, contados a partir da data do 

recebimento da nota de empenho. 

 

15.6 A execução da Ata será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

15.7 A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com a Ata (art. 76 da lei Federal nº 

8.666/93). 

15.8 O recebimento será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

16.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas; 

b) A execução da Ata será acompanhada e fiscalizada pelo diretor do Departamento 

Municipal de Assistência Social. 

c) A Adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

d) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa entregar os objetos 

dentro das normas exigidas;  

e) O gestor da Ata desta licitação é o Senhor diretor do Departamento Municipal de 

Assistência Social, será responsável pela fiscalização, acompanhamento da licitação e da 

execução da Ata, recebimento e conferência das notas fiscais, e se constatadas irregularidades, 

entrará em contato com a empresa vencedora, para as devidas providências. 

 

16.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Responsabilizar-se pela exatidão da entrega dos objetos licitados, bem como pela 

qualidade dos objetos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os 

defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades ocorridas na execução. 

b) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais 

relativos ao objeto contratado. 

c) Para aquisição do oxigênio Medicinal, a CONTRATADA emprestará os cilindros à 

CONTRATANTE, a título de comodato, pelo prazo de vigência desta ata, e para uso 

exclusivo no(s) local (is) indicado(s). 
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17 - DO REAJUSTE 

17.1. Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente 

comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ou de 

redução dos preços, conforme previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

18 - DO PAGAMENTO  

18.1 O pagamento será em até 30 (trinta) dias corridos, o qual seguirá a ordem cronológica de 

pagamento da prefeitura contados da apresentação da nota fiscal/fatura no Departamento Municipal 

de Assistência Social. 

 

18.2 Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o Departamento 

responsável fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento 

prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à Administração. 

 

18.3 Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais, etc. 

 

18.4 A licitante vencedora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 

os possíveis atrasos de pagamentos decorrentes da Ordem Cronológica, nos termos previstos no 

artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

18.5 Os Pagamentos somente serão efetuados através de ordem de pagamento bancária, devendo a 

adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente. 

 

18.6 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações 

contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre 

o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês em relação ao atraso verificado. IPCA-IBGE. 

 

19 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. Em caso do licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto/serviço injustificadamente, será 

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 

da aplicação das sansões cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  

19.2. O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do compromisso, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com esta Administração e, se for o caso, será 

descredenciado na Seção de Compras pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital e das demais cominações legais;  

19.3. As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo:  

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu 

objeto/serviço e não manter a sua proposta ficará impedido de licitar com esta Administração 

por até 90 (noventa) dias;  
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b) Falhar ou fraudar na ENTREGA DO OBJETO ficará impedido de licitar com esta 

Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos; 

c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo 

inidôneo, será descredenciado do Departamento de Compras pelo período de 02 (dois) a 05 

(cinco) anos;  

19.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Seção de Compras e Licitações e no caso 

de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  

 

19.5. A ADJUDICATÁRIA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela 

inexecução total ou parcial do Edital:  

 

19.5.1 Advertência;  

 

19.5.2 Multa(s) com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso:  

 

a)  De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de 

atraso por descumprimento dos prazos de entrega dos serviços, previstos neste Edital, até o 

15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção 

de rescisão unilateral e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;  

b)  De 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer 

condição estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência.  

 

19.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 

notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente.  

 

19.7. Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a ENTREGA DO PRODUTO, 

se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo 

para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.  

 

19.8. Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos Incisos III e IV do Artigo 87, da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, e a critério da Administração, os profissionais ou as empresas que 

praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.  

 

19.9. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior 

devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 

 

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Miracatu revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de 

fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 

escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

20.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
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proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão da ata ou do pedido de 

compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

 

20.3. É facultado ao (a) Pregoeiro (a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

 

20.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.  

 

20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.  

 

20.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

  

20.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, jornal Gazeta de São Paulo ou pelo site da prefeitura, 

www.miracatu.sp.gov.br.  

 

20.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo (a) Pregoeiro (a).  

 

20.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital.  

 

20.10. Não cabe ao ComprasBR qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo 

fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou 

da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.  

 

20.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 

o da Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo.  

 

20.12. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 

8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, no Departamento de Compras e Projetos, 

situada Av. Dona Evarista de Castro Ferreira – 360 – 2° andar – Centro – Miracatu – São Paulo – 

CEP 11850-000, tel.: (13) 3847-7000 – ramal 218 – 207, e-mail: compras@miracatu.sp.gov.br. 

  

22.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro (a) em contrário.  

 

20.14. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se 

encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do 

contrato, na forma do Artigo 62 da mesma Lei já mencionada.  

 

20.15.  Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 
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conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei 

nº 8.883/94. 

 

20.16. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I – DESCRIÇÃO DOS ITENS 

Anexo II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Anexo III - MODELO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Anexo IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Anexo V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Anexo VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO 

EDITAL; 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA;  

Anexo IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA 

Anexo X – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

 

Miracatu, 22 de Julho de 2022. 

 

 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

Visto e aprovado pela assessoria jurídica 
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ANEXO – I 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Do Objeto 

 

Aquisição de materiais para artesanato, aviamentos, beleza e bem estar para nas oficinas, cursos e 

atividades dos programas, projetos e serviços socioassistenciais do Departamento de Assistência 

Social pelo período de 12 (doze) meses, através do Sistema de Registro de Preços. 

 

2. Da Justificativa 

 

A aquisição de se faz necessária para o desenvolvimento das atividades realizadas nos cursos e 

oficinas socioassistenciais desenvolvidas pelos grupos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos e 

famílias atendidas pelo CRAS, CCI, CJ e CREAS, coordenados pelo Departamento Municipal de 

Assistência Social em cumprimento aos planos de Ação elencados para os Governo Federal e 

Estadual.  

 

3. Da Dotação Orçamentária e Financeira 

 

Ficha: 95 - Destinação de Recurso: 02.500.0048 – MÉDIA COMP. ESTADUAL 

Ficha: 96 - Destinação de Recurso: 05.500.0001 – MÉDIA COMP. FEDERAL 

Ficha : 75 - Destinação de Recurso: 02.500.0014 – BÁSICO ESTADUAL - CCI 

Ficha : 123 - Destinação de Recurso: 02.500.0014 – BÁSICO ESTADUAL – CJ 

Ficha : 124 - Destinação de Recurso: 05.500.0020 – PAIF 

Ficha : 125 - Destinação de Recurso: 05.500.0051 – EQUIPE VOLANTE 

 

4. Da Descrição dos Materiais e Quantitativos 

 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 

01 20 unidade Agulha de costura em aço niquelado nº 8 

02 20 unidade Agulha de costura niquelada nº 9 

03 20 unidade Agulha de croche para barbante- alumínio nº 3,5 

04 20 unidade Agulha de croche n 8 

05 20 unidade Agulha de croche n 18 

06 10 uni/kit 
Agulha para bordado em vagonite-Pacote com 10 

unidades 
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07 10 uni/kit 
Agulha para bordado em ponto cruz duplo-pacote com 

10 unidades 

08 10 Unidade Agulha para bordar 

09 100 Unidade 

Argolas madeira-confeccionado em M.D.F- 2 peças 

de 4,5x7cm formando a bas, serigrafada com tinta 

ultra violetaatóxica.05 pinos coloridos de madeira e 

03 argolas de plástico resistentes e coloridos.Base 

(cruz) montada mede:45x45x11,5cm. 

10 50 Rolo 
Barbante artesanal 85% algodão NE 4/8 fios-145 tex-

700gr-520metros-cor verde oliva 

11 250 Rolo 
Barbante artesanal 85% algodão NE 4/8 fios-145 tex-

700gr-520metros-cor azul 

12 250 Rolo 
Barbante artesanal 85% algodão NE 4/8 fios-145 tex-

700gr-520metros-cor amarelo 

13 50 Rolo Barbante 4/4- Rolo 1030m-cor cru 

14 250 Unidade Barbante n4- 100% algodão-várias cores- rolo 800g 

15 150 Unidade Barbante n4-100% algodão-cor cru- rolo 800g 

16 100 Pacote Bexigas coloridas -Pct c/ 50und 

17 15 Mt Bordado ingles- algodão- latgura de 2cm-cor branca 

18 200 Unidade Carrretel de linha costura branca 

19 120 Unidade Cola permanente para tecido 37ml 

20 100 Mt Tecido em etamine, cor branco, 1,40 de largura 

21 50 Unidade 
Tecido de cetim nº 1 dupla face - cores diversas- rolo 

de 100 metros 

22 50 Unidade 
Fita de cetim 6mm dupla face-diversas cores-rolo de 

100 metros 

23 50 Pct 
Laço fácil gravata para presente 15mmX27cm pacote 

com 100 

24 500 Unidade 
Linha de croche 100% algodão- mercerizado com 

1000mt-cores diversas 

25 15 Unidade Linha princesa 

26 50 Unidade 
Linha meada para bordar-cores diversas- 100% 

algodão 

27 100 Ptc 
Palitos de sorvete ponta redonda- pct com100 

unidades 

28 300 Mt Tecido sacaria 

29 250 Mt Papel termocolante-entretela-nacional 

 

30 
200 Mt 

Renda branca, 100% poliamida com passa fita e 6cm de 

largura 
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31 
50 Unidade Pincel chato  nº 10  (pelo de cerda branca, cabo longo) 

 

32 
50 Unidade Pincel chato e  macio nº 12 para tecido 

33 50 Unidade Pincel chato e macio n14 para tecido 

34 50 Unidade Pincel chato nº 16 

35 50 Unidade Pincel chato e macio nº 2 para tecido 

36 50 Unidade Pincel chato e macio nº 6 para tecido 

37 50 Unidade Pincel chato e macio nº 8 para tecido 

38 

 
100 Rolo 

TNT 100% polipropileno nas medidas aproximadas de 

1,40mt X 50mt com 40g/m2 cores diversas 

39 

 
20 Rolo 

Tule composição 100% poliamida-peso 9,25gr/m2,largura 

24cm, na cor rosa, rolo com 30mts 

40 120 Mt 
Tecido 100% algodão, xadrez, para bordar ,largura de 

1,60mt- amarelo 

41 50 Mt Feltro-várias cores 1,4 largura 

42 100 FR Tinta P.V.A na cor branca - frasco com 100ml 

43 300 Unidade Tinta para tecido- cores diversas- 37ml 

44 300 Mt 
Tecido para bordar vagoniti cor branca, 100% algodão- 

1,40m de largura 

45 40 Unidade Lápis de olhos, cores preto e marrom 

46 120 Unidade Espatula para desencravar unhas 

47 200 Unidade Palitos (abaixador de língua) 

48 80 Kg Cera quente, contendo 1kg 

49 400 Unidade Refil de cera roll-on contendo 100gr 

50 60 Unidade Removedor de cera pós depilação 310ml 

51 40 Unidade Gel pós depilação 310ml 

52 40 FR Loção pré depilatória 300ml 

53 10 CX Luva de vinil, tamanho P, Pct com 100 

54 10 CX Luva de vinil, tamanho M, Pct com 100 

55 12 CX Luva de vinil tamanho G, Pct com 100 

56 10 CX 
Henna pelo e pele profissional 2,5g frasco cor castanho 

claro 

57 10 CX 
Henna pelo e pele profissional, 2,5g frasco cor castanho 

médio 

58 20 Pct 
Palito para unhas de laranjeira descartáveis com dois lados 

sendo de ponta chanfrada pct com 100 unidades 

59 18 CX Pinça descartável com 12 unidades 

60 20 CX Pinça ponta reta/9mm/ para designer (esterelizadora) 
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61 10 Unidade Tesoura pequena / reta para sobrancelhas 

62 20 CX Espelhos portáteis pequenos 

63 20 Unidade Borrifador de água para cabelos/plástico 

64 30 Unidade 
Alicate de corte para cortar unhas com mola resistente 

podendo ir a estufa 

65 30 Unidade Alicate para cuticula inteiro inox/ esterilizavel 

66 30 Unidade Acetona usada para a remoção de esmalte frasco de 500 ml 

67 5 FR Creme esfoliante para pés- 450ml 

68 20 FR Amolecedor de cuticula-frasco 100ml com bico 

69 4 Pct Mini-lixa para unhas-pacote com 1000 unidades 

70 40 Unidade Oléo secante profissional-embalagem 600ml 

71 40 Unidade Base para unhas, vidro com pincel-8ml 

72 60 JG 
Jogo de cordas de violão estudante de nylon: cada jogo com 

6 cordas 

73 10 Pct Touca descartável com elastico- pct com 100 unidades 

74 10 Unidade 

Cartela para maquiagem com 6 potes de cores variadas, 

pincel e ser formato arredondado, com tampa rosqueável e 

fundo suspenso para facilitar o encaixe de uns aos outros, 

contendo etiqueta com número do lote e validade do 

produto; medida de 30mm de diametro X 12mm de altura, 

pesando 4grs cada, o pincel deverá ser com base plástica 

nas medidas de 121mm e ponteira de pelo com 8mm, 

totalizando 152mm. Indicado para ser utilizado no rosto ou 

no corpo por palhaços, torcedores, atores e estudantes. 

Composição: petrolatum, magnesium silicate, zinc oxide, 

cera alba, methyeparaben e perfume, pode conter:C.I 

11920, C.I 60725 , C.I 77492, C.I 77266,  C.I 13015 , C.I 

77288, C.I 77007 e C.I 77891. Constar na embalagem: 

marca, instruções de uso, preucações, peso , selo do 

inmetro, código de barras, número do lote, validade do 

produto, responsável técnico e seu respectivo número da 

sua autorização de funcionamento na anvisa. 

75 100 Pct Espeto para churrasco de madeira 

76 30 Unidade Placa de isopor 

77 20 Unidade Toalha de rosto 

78 10 KG Arame de amarração, preto recozido para artesanato 

79 100 FR Cola adesivo P.V.A 

80 500 Unidade 

E.V.A  liso cores diversas-ideal para trabalhos escolares, 

decoração etc, um produto atóxico, lavável , emborrachado, 

higienico , textura homogenia. Tamanho da folha: 60 cm de 

comprimento. 40 cm de largura. 1 À 2 milímetros de 

espessura 

81 70 Unidade Pote de vidro com tampa para resina acrilíca 
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82 20 Unidade Toalha de banho 

83 20 Pct Algodão bola 

84 30 Unidade Espátula de aço para cuticula 

85 100 Unidade 

Esmalte cremoso 8ml , cores variadas. Formula com 

secagem rápida, exelente pigmentação, de longa duração, 

com muito brilho, hipoalergenico e com ótima durabilidade 

 

86 
30 Unidade 

Hastes flexíveis com pontas 100% algodão. Apresentação 

em embalagem de papel contendo aproximadamente 75 

unidades do produto. 

87 30 Unidade 
Tesoura de unha em aço inoxidável. Para corte de unhas 

medidas aproximadas de 51X2,5x8,9CM (CXLXA) 

88 300 Unidade 
Placa de e.v.a com gliter, medidas aproximadas de 

40X48cm cores diversas 

89 100 Unidade Lixa polidora de unha em e.v.a 

90 100 Unidade Esmalte para unhas cintilantes, cores diversas, 8ml 

91 30 Rolo 
Papel lençol descartável para forrar maca, rolo com 50 

metros, medidas aproximada de 71 X8cm 

92 20 Unidade 

Faixa para cabelo em algodão macio atoalhado, ajustavel 

com velcro, tamanho único. Medidas aproximadas de 71 X 

8cm 

93 10 Pct 

Algodão hidrófilo quadrado composto com fibras 100% 

algodão. Pacote com aproximadamente 50 unidades de 

algodão 

94 10 Unidade Gel hidratante para o rosto com Fps 15 

95 24 Pct 

Esponja para maquiagem, tipo queijinho, indicado para 

aplicação de base e maquiagem, pacote com 

aproximadamente 20 unidades 

96 15 Unidade Pincel para maquiagem, base e pó 

97 15 Unidade Pincel para maquiagem, esfumacear sombra 

98 15 Unidade Pincel para maquiagem, blush 

99 15 Unidade Pincel para maquiagem, para passar batom 

100 10 Unidade Curvador de cílios, curvex 

101 10 Caixa 
Cílios postiços, na cor preta, fios naturais, flexiveis para 

aplicação. Embalagem com 5 pares 

102 30 Unidade Cola branca frasco com 1kg 

103 40 Caixa Lenço de papel cx com 100 unidades 

104 10 Unidade Paquimetro para sobrancelhas 

    

5. Da Fiscalização 

A Contratante determinará um servidor lotado no CRAS/CREAS, que ficará responsável pelo 

acompanhamento da execução de entrega e avaliação dos materiais em conformidade com as 

especificações da nota de empenho. 
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6. Da Definição dos Métodos e Estratégias  

 6.1 A Contratada responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais 

ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e 

deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem funcional.  

 6.2 A Contratada deverá fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com a planilha 

constante do termo de referência. Os produtos deverão ser entregues e depositados nos 

endereços indicados pelo Departamento Municipal de Assistência Social. 

 6.2.1 É de responsabilidade da contratada a entrega do objeto no endereço indicado. 

 6.3 Após a assinatura do Contrato, a Contratada fornecerá os produtos ora licitados de acordo 

com as Requisições de Entrega de Mercadorias. 

 6.3.1 Os produtos descritos no objeto desta licitação serão recebidos provisoriamente pelo 

Município, a cada retirada, e, definitivamente, ao final da retirada dos mesmos, para 

conferência da regularidade deles com as especificações editalícias. 

 6.4 O Município poderá, no interesse público, adquirir quantidades inferiores às licitadas no 

Registro de Preços. 
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ANEXO II 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 

________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no(a) 

__________________________________________, para o fornecimento dos itens abaixo 

relacionados, conforme estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022, obedecendo a 

todas as especificações do ANEXO I do edital. 

 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VLR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 20 UND Agulha de costura em aço niquelado nº 8   

02 20 UND Agulha de costura niquelada nº 9   

03 20 UND 
Agulha de croche para barbante- alumínio 

nº 3,5 
  

04 20 UND Agulha de croche n 8   

05 20 UND Agulha de croche n 18   

06 10 UND/KIT 
Agulha para bordado em vagonite-Pacote 

com 10 unidades 
  

07 10 UND/KIT 
Agulha para bordado em ponto cruz duplo-

pacote com 10 unidades 
  

08 10 UND Agulha para bordar   

09 100 UND 

Argolas madeira-confeccionado em 

M.D.F- 2 peças de 4,5x7cm formando a 

bas, serigrafada com tinta ultra 

violetaatóxica.05 pinos coloridos de 

madeira e 03 argolas de plástico 

resistentes e coloridos.Base (cruz) 

montada mede:45x45x11,5cm. 

  

10 50 Rolo 
Barbante artesanal 85% algodão NE 4/8 

fios-145 tex-700gr-520metros-cor verde 

oliva 

  

11 250 Rolo 
Barbante artesanal 85% algodão NE 4/8 

fios-145 tex-700gr-520metros-cor azul 
  

12 250 Rolo 
Barbante artesanal 85% algodão NE 4/8 

fios-145 tex-700gr-520metros-cor 

amarelo 

  

13 50 Rolo Barbante 4/4- Rolo 1030m-cor cru   

14 250 Unidade Barbante n4- 100% algodão-várias cores-   
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rolo 800g 

15 150 Unidade 
Barbante n4-100% algodão-cor cru- rolo 

800g 
  

16 100 Pacote Bexigas coloridas -Pct c/ 50und   

17 15 Mt 
Bordado ingles- algodão- latgura de 2cm-

cor branca 
  

18 200 Unidade Carrretel de linha costura branca   

19 120 Unidade Cola permanente para tecido 37ml   

20 100 Mt 
Tecido em etamine, cor branco, 1,40 de 

largura 
  

21 50 Unidade 
Tecido de cetim nº 1 dupla face - cores 

diversas- rolo de 100 metros 
  

22 50 Unidade 
Fita de cetim 6mm dupla face-diversas 

cores-rolo de 100 metros 
  

23 50 Pct 
Laço fácil gravata para presente 

15mmX27cm pacote com 100 
  

24 500 Unidade 
Linha de croche 100% algodão - 

Tercerizado com 1000mt-cores diversas 
  

25 15 Unidade Linha princesa   

26 50 Unidade 
Linha meada para bordar-cores diversas- 

100% algodão 
  

27 100 Ptc 
Palitos de sorvete ponta redonda- pct 

com100 unidades 
  

28 300 Mt Tecido sacaria   

29 250 Mt Papel termocolante – entretela - nacional   

30 200 Mt 
Renda branca, 100% poliamida com passa fita e 

6cm de largura 
  

31 50 Unidade 
Pincel chato  nº 10  (pelo de cerda branca, cabo 

longo) 
  

32 50 Unidade Pincel chato e  macio nº 12 para tecido   

33 50 Unidade Pincel chato e macio n14 para tecido   

34 50 Unidade Pincel chato nº 16   

35 50 Unidade Pincel chato e macio nº 2 para tecido   

36 50 Unidade Pincel chato e macio nº 6 para tecido   

37 50 Unidade Pincel chato e macio nº 8 para tecido   

38 100 Rolo 

TNT 100% polipropileno nas medidas 

aproximadas de 1,40mt X 50mt com 40g/m2 

cores diversas 

  

39 20 Rolo 

Tule composição 100% poliamida-peso 

9,25gr/m2,largura 24cm, na cor rosa, rolo com 

30mts 

  

40 120 Mt Tecido 100% algodão, xadrez, para bordar   
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,largura de 1,60mt- amarelo 

41 50 Mt Feltro-várias cores 1,4 largura   

42 100 FR Tinta P.V.A na cor branca - frasco com 100ml   

43 300 Unidade Tinta para tecido- cores diversas- 37ml   

44 300 Mt 
Tecido para bordar vagoniti cor branca, 100% 

algodão- 1,40m de largura 
  

45 40 Unidade Lápis de olhos, cores preto e marrom   

46 120 Unidade Espatula para desencravar unhas   

47 200 Unidade Palitos (abaixador de língua)   

48 80 Kg Cera quente, contendo 1kg   

49 400 Unidade Refil de cera roll-on contendo 100gr   

50 60 Unidade Removedor de cera pós depilação 310ml   

51 40 Unidade Gel pós depilação 310ml   

52 40 FR Loção pré depilatória 300ml   

53 10 CX Luva de vinil, tamanho P, Pct com 100   

54 10 CX Luva de vinil, tamanho M, Pct com 100   

55 12 CX Luva de vinil tamanho G, Pct com 100   

56 10 CX 
Henna pelo e pele profissional 2,5g frasco cor 

castanho claro 
  

57 10 CX 
Henna pelo e pele profissional, 2,5g frasco cor 

castanho médio 
  

58 20 Pct 

Palito para unhas de laranjeira descartáveis com 

dois lados sendo de ponta chanfrada pct com 

100 unidades 

  

59 18 CX Pinça descartável com 12 unidades   

60 20 CX 
Pinça ponta reta/9mm/ para designer 

(esterelizadora) 
  

61 10 Unidade Tesoura pequena / reta para sobrancelhas   

62 20 CX Espelhos portáteis pequenos   

63 20 Unidade Borrifador de água para cabelos/plástico   

64 30 Unidade 
Alicate de corte para cortar unhas com mola 

resistente podendo ir a estufa 
  

65 30 Unidade Alicate para cuticula inteiro inox/ esterilizavel   

66 30 Unidade 
Acetona usada para a remoção de esmalte frasco 

de 500 ml 
  

67 5 FR Creme esfoliante para pés- 450ml   

68 20 FR Amolecedor de cuticula-frasco 100ml com bico   

69 4 Pct Mini-lixa para unhas-pacote com 1000 unidades   

70 40 Unidade Oléo secante profissional-embalagem 600ml   

71 40 Unidade Base para unhas, vidro com pincel-8ml   
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72 60 JG 
Jogo de cordas de violão estudante de nylon: 

cada jogo com 6 cordas 
  

73 10 Pct 
Touca descartável com elastico- pct com 100 

unidades 
  

74 10 Unidade 

Cartela para maquiagem com 6 potes de cores 

variadas, pincel e ser formato arredondado, com 

tampa rosqueável e fundo suspenso para 

facilitar o encaixe de uns aos outros, contendo 

etiqueta com número do lote e validade do 

produto; medida de 30mm de diametro X 12mm 

de altura, pesando 4grs cada, o pincel deverá ser 

com base plástica nas medidas de 121mm e 

ponteira de pelo com 8mm, totalizando 152mm. 

Indicado para ser utilizado no rosto ou no corpo 

por palhaços, torcedores, atores e estudantes. 

Composição: petrolatum, magnesium silicate, 

zinc oxide, cera alba, methyeparaben e perfume, 

pode conter:C.I 11920, C.I 60725 , C.I 77492, 

C.I 77266,  C.I 13015 , C.I 77288, C.I 77007 e 

C.I 77891. Constar na embalagem: marca, 

instruções de uso, preucações, peso , selo do 

inmetro, código de barras, número do lote, 

validade do produto, responsável técnico e seu 

respectivo número da sua autorização de 

funcionamento na anvisa. 

  

75 100 Pct Espeto para churrasco de madeira   

76 30 Unidade Placa de isopor   

77 20 Unidade Toalha de rosto   

78 10 KG 
Arame de amarração, preto recozido para 

artesanato 
  

79 100 FR Cola adesivo P.V.A   

80 500 Unidade 

E.V.A  liso cores diversas-ideal para trabalhos 

escolares, decoração etc, um produto atóxico, 

lavável , emborrachado, higienico , textura 

homogenia. Tamanho da folha: 60 cm de 

comprimento. 40 cm de largura. 1 À 2 

milímetros de espessura 

  

81 70 Unidade Pote de vidro com tampa para resina acrilíca   

82 20 Unidade Toalha de banho   

83 20 Pct Algodão bola   

84 30 Unidade Espátula de aço para cuticula   

85 100 Unidade 

Esmalte cremoso 8ml , cores variadas. Formula 

com secagem rápida, exelente pigmentação, de 

longa duração, com muito brilho, 

hipoalergenico e com ótima durabilidade 

  

 30 Unidade 
Hastes flexíveis com pontas 100% algodão. 

Apresentação em embalagem de papel contendo 
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86 aproximadamente 75 unidades do produto. 

87 30 Unidade 

Tesoura de unha em aço inoxidável. Para corte 

de unhas medidas aproximadas de 

51X2,5x8,9CM (CXLXA) 

  

88 300 Unidade 
Placa de e.v.a com gliter, medidas aproximadas 

de 40X48cm cores diversas 
  

89 100 Unidade Lixa polidora de unha em e.v.a   

90 100 Unidade 
Esmalte para unhas cintilantes, cores diversas, 

8ml 
  

91 30 Rolo 

Papel lençol descartável para forrar maca, rolo 

com 50 metros, medidas aproximada de 71 

X8cm 

  

92 20 Unidade 

Faixa para cabelo em algodão macio atoalhado, 

ajustavel com velcro, tamanho único. Medidas 

aproximadas de 71 X 8cm 

  

93 10 Pct 

Algodão hidrófilo quadrado composto com 

fibras 100% algodão. Pacote com 

aproximadamente 50 unidades de algodão 

  

94 10 Unidade Gel hidratante para o rosto com Fps 15   

95 24 Pct 

Esponja para maquiagem, tipo queijinho, 

indicado para aplicação de base e maquiagem, 

pacote com aproximadamente 20 unidades 

  

96 15 Unidade Pincel para maquiagem, base e pó   

97 15 Unidade Pincel para maquiagem, esfumacear sombra   

98 15 Unidade Pincel para maquiagem, blush   

99 15 Unidade Pincel para maquiagem, para passar batom   

100 10 Unidade Curvador de cílios, curvex   

101 10 Caixa 

Cílios postiços, na cor preta, fios naturais, 

flexiveis para aplicação. Embalagem com 5 

pares 

  

102 30 Unidade Cola branca frasco com 1kg   

103 40 Caixa Lenço de papel cx com 100 unidades   

104 10 Unidade Paquimetro para sobrancelhas   

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Local, *********de *********** de 2022. 

 

 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante da empresa 
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ANEXO III 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

A/C do Sr. (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio. 

 

 

Prezado (a) Pregoeiro (a), 

 

DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº 

057/2022– Processo Nº 1536/2022 , bem como de seus Anexos, e que, desse modo, atendemos 

plenamente a todos os requisitos necessários à habilitação e participação no mesmo. 

 

 

 

 

 

                                         ___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IV 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) ................................., inscrito no CNPJ n°..................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz ( ) . 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO V 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa ________________________ (denominação da pessoa jurídica). CNPJ nº 

______________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer 

na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão ELETRÔNICO  057/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Miracatu. 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 

 

 

 

  

Eu, ____(nome completo), representante legal da empresa _____(razão social da proponente), 

interessada em participar do Pregão ELETRÔNICO Nº 057/2022 – Processo Nº 1536/2022 , 

promovido pela Prefeitura Municipal de Miracatu, declaro sob as penas das Leis Federais nºs 

10.510/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, que, em relação à empresa acima mencionada, 

inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. Declaro, 

ainda, que a empresa está apresentando, na íntegra, toda a documentação necessária à habilitação, 

exigida no Edital. 

 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

 

 

 

Eu.....................................................................(nome completo), portador (a) da Carteira de 

Identidade n°   ..................................... e do CPF n° .....................................................   representante 

lega da empresa  ...........................................................................  (nome da pessoa jurídica), declaro 

para os devidos fins ter conhecimento e aceitar as condições estabelecidas no edital acima referido, 

para cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO 

QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

Declaro sob as penas de lei que a empresa......................................................................................... 

CNPJ nº ............................................................ na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório supra, instaurado pelo Município de Miracatu/SP, não possui em seu quadro societário 

Servidor Público municipal da ativa. 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IX 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

 

 

Eu (nome completo), cargo ..............................portador(a) da Carteira de 

Identidade n° .......................................... e do C.P.F. n° ............................................. 

representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, que 

assinarei a ata de Fornecimento referente a Modalidade de Licitação Pregão ELETRÔNICO N° 

057/2022 – Processo Nº 1536/2022. 

 

 

 

E-MAIL PESSOAL: 

 

E-MAIL PROFISSIONAL: 

 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s). 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 

PROCESSO Nº 1536/2022 

 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°___/2022 

 

 

Aos __ dias do mês de _______ do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Miracatu, Estado de 

São Paulo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com sede a Av. Dona Evarista de 

Castro Ferreira – 360 – Centro – Miracatu – SP – CEP 11850-000 inscrita no CNPJ 

46.583.654/0001-96, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE, neste ato 

devidamente representada pelo Prefeito Municipal VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, e de 

outro lado, a empresa ............................., com sede à ..................... inscrita no CNPJ sobº o nº  

............................, neste ato devidamente representada pelo senhor ......................, portador do RG. 

nº ........................, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o 

resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N. 57/2022– Processo n. 1536/2022 , pelo MENOR 

PREÇO POR ITEM, tem entre si justa e contratada, pela Legislação Pertinente, assim como pelas 

condições do Edital acima referido e de conformidade com as cláusulas e condições seguintes: 

proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 15/2007 e do edital do Pregão ELETRÔNICO em 

epígrafe, a presente ata. O objeto do presente certame é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA 

REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS de acordo com as 

especificações e quantitativos estimados constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado 

corresponde àquele constante da proposta da licitante colocada em primeiro lugar e, encontra-se ao 

final relacionado. Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado ao Departamento 

de Compras e Projetos. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar a ata no 

prazo estabelecido, ensejarão a aplicação das penalidades previstas no Edital e do presente 

instrumento. O valor da multa aplicada será descontados dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Contratante ou cobrada judicialmente. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 

da Lei de Licitações, a presente ata será cancelada, garantido à detentora, o contraditório e ampla 

defesa. Integram esta ata o edital do Pregão ELETRÔNICO nº. 57/2022 e a proposta da empresa 

classificada em 1º lugar.  A Convocação da Publicação dos Atos Oficiais será o instrumento 

formalizador da ata. A presente ata será regida, ainda, pelas cláusulas seguintes:  

 

I – DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR: 

 

1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO E 

AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS. 

 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VLR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

 

II – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

 

1. Os objetos mencionados na Cláusula primeira desta Ata serão executados pela Contratada, após 

receber a nota de empenho encaminhada pela Contratante, na qual deverá entregar em até 48 horas. 

 

III - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

http://www.miracatu.sp.gov.br/


Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96  

________________________________________________________________________________________________ 

Pregão Eletrônico n° 57/2022 

Processo n° 1536/2022                                                                                                                               Página 37 de 42 

1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias corridos, na qual seguirá a ordem cronológica de 

pagamento da prefeitura contados da apresentação da nota fiscal/fatura no Departamento Municipal 

de Assistência Social. 

2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

3. O pagamento será feito mediante crédito no banco indicado pelo fornecedor.  

4. O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de encargos 

financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto desta ata. 

 

5. Todas as despesas oriundas da ata correrão por conta da dotação orçamentária: 

 

VER PÁGINAS 3 DO EDITAL 

 

IV – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: 

 

1. O objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da Adjudicatária, ficando vedada a 

sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da 

PREFEITURA. 

 

V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Indicar o responsável pelo acompanhamento, coordenação e fiscalização do objeto/serviço; 

c) Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução do objeto/serviço, fixando prazo para a sua correção; 

d) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

e) Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução do 

objeto; 

f) O gestor da ata desta licitação é o Senhor diretor do Departamento Municipal de Assistência 

Social, será responsável pela fiscalização, acompanhamento da licitação e da execução da 

Ata de Registro de Preços, recebimento e conferência das notas fiscais, e se constatadas 

irregularidades, entrará em contato com a empresa vencedora, para as devidas providências. 

 

V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) Responsabilizar-se pela exatidão da entrega dos objetos licitados, bem como pela qualidade 

dos objetos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, 

falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades ocorridas na execução. 

b) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos 

ao objeto contratado. 

c) A empresa obriga-se a manter durante a execução da ata de registro de preços, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e 

qualificação que são exigidas nesta licitação. 

 

VII – DA FISCALIZAÇÃO: 

http://www.miracatu.sp.gov.br/


Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96  

________________________________________________________________________________________________ 

Pregão Eletrônico n° 57/2022 

Processo n° 1536/2022                                                                                                                               Página 38 de 42 

1. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à qualidade 

e quantidade dos produtos adquiridos, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente 

instrumento. 

 

2. A fiscalização feita pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade da 

Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas aqui previstas. 

 

3. Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento dos produtos, o departamento 

correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, 

conforme o caso. 

 

4. A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao 

objeto contratado. 

 

VIII – DAS PENALIDADES: 

 

1. As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 

8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que couber. 

 

2. Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou 

parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, sendo 

garantida a defesa prévia: 

 

2.1. Advertência; 

2.2. Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 

 

a) De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por 

descumprimento dos prazos de entrega dos serviços, previstos neste Edital, até o 15º 

(décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de 

rescisão unilateral e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;  

 

b) De 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição 

estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência.  

 

2.2.1 Pela não entrega do objeto licitado, correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por 

dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado; 

2.2.2 Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a 

Contratada ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do 

valor contratado; 

2.2.3 A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 (cinco) dias 

mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da licitante 

vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo previsto neste Edital, caracterizará 

o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao pagamento 

de multa equivalente àquela estipulada no item imediatamente anterior. 

 

2.2. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de até 3 

(três) anos, dependendo da gravidade da falta; 

 

2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de falta grave, 

com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 
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3. A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 8.666/1993 não 

exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

 

IX – DA RESCISÃO: 

 

1. O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação 

judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 

8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo: 

 

1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 

1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução da ata sem a prévia 

anuência e autorização da Prefeitura; 

1.3. Não cumprimento de determinação deste instrumento. 

 

2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

3. Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à 

Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será 

creditado em favor dela. 

 

X – DO REGIME JURÍDICO: 

 

1. A presente Ata será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 

nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 

2006 e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

XI – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

1. A presente Ata está integralmente vinculada ao Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº 57/2022 – 

Processo Nº 1536/2022, bem como o preços da Contratada registrado na ata do certame, cujo edital 

atende o prescrito na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

XII - DO FORO: 

 

1. As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, para 

as questões que surgirem durante a execução desteata, que não forem resolvidas amigavelmente, 

com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

2. E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente Ata via assinatura Eletrônica pela 

plataforma 1DOC, para que surta todos os efeitos legais. 

 

Miracatu, xx de xxxxxxxx de 2022. 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE 

QUEIRÓZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

ADJUDICATÁRIA 

 

GESTOR DA ATA 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA:  

CNPJ nº  

ATA SRP N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

VALOR:  

PREGÃO ELETRONICO Nº 57/2022 – PROCESSO N° 1536/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA 

REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

ADVOGADO(S): HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: 

jurídico@miracatu.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 

de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

regras do Código de Processo Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 

Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização 

Cadastral” anexa (s); 

e)       É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

Miracatu/SP, ** de ****** de 2022. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA:  

CNPJ nº  

ATA SRP N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

VALOR:  

PREGÃO ELETRONICO Nº 57/2022 – PROCESSO N° 1536/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA 

REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os 

demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo 

processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome SAULO SILVA VIEIRA 

Cargo 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

PROJETOS 

Endereço Comercial do Órgão/Setor 
AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 

360 - CENTRO 

Telefone (13) 3847-7000  

e-mail compras@miracatu.sp.gov.br 

 

 

 

Miracatu/SP, ** de ********* de 2022. 

 

 

 

 

 

SAULO SILVA VIEIRA 

DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS 
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