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THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita Municipal de Nova Canaã Paulista, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação 

na modalidade, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – PROCESSO 

N° 015/2021, tendo por objeto a de empresa para locação de licenciamento de uso de softwares, 

pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que será regida pela e data do decreto 

que regulamenta Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 522/2007, alterado pelo 

Decreto Municipal nº 822/2013 (Regulamenta o pregão no município), aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666/1993, com alterações 

posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

1.1 As propostas deverão obedecer as especificações deste edital e anexos, que dele fazem parte 

integrante.  

1.2 A sessão de processamento do Pregão será realizada na Rua Oito, 650, neste município, 

iniciando-se no dia 19/02/2021, às 09h30min e será conduzida pelo Pregoeiro. 

1.3  Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, concomitante ao 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Os envelopes 

também poderão ser remetidos via postal, obedecidos os termos e condições deste edital. 

 

2 - DO OBJETO 

2.1  A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para  locação de licenciamento de 

softwares nas áreas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Arrecadação, Saúde, Social, 

Ensino e Suporte Técnico conforme descrito no Anexo I do Edital.  

Os referidos sistemas informatizados são usuais e conhecidos pelo mercado em geral, 

especialmente pelos próprios servidores da Administração, até por isso, sendo admitida a utilização 

do Pregão. 

Desta forma, a empresa deverá fornecer sistemas informatizados e, juntamente, realizar os serviços 

de implantação, conversão e treinamento, além de manutenção corretiva, evolutiva e legal, assim 

como o respectivo suporte técnico. 

Para o funcionamento do sistema, a empresa vencedora deverá promover, se o caso, a 

migração/conversão dos dados do exercício corrente ou aqueles que a licitante entender necessário, 

possuindo o prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço. 

2.2 Os serviços terão a duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por idênticos períodos, 

limitados ao prazo máximo de quarenta e oito meses, nos termos da legislação vigente. 

PROCESSO Nº                           015/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N°            004/2021 

DATA DA REALIZAÇÃO               19/02/2021 

HORÁRIO                                      09h30min 

LOCAL                                              Rua Oito, 650 – Nova Canaã Paulista/SP, Paço 

Municipal, Sala de Licitações  
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3 - DA PARTICIPAÇÃO  

3.1 Poderão participar do certame todos os interessados que preencherem as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

3.2 Em conformidade com artigo 72 e artigo 78, inc.VI, da Lei Federal nº 8.666/93, fica vedada a 

participação de empresas que executará o objeto por meio de subcontratação, ou seja, de empresas 

que não tenha total independência para decidir de imediato quaisquer customizações.  

3.3 Para fins de se valer das vantagens previstas pela Lei Complementar n
o
 123/2006, as empresas 

enquadradas Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão de 

enquadramento expedida pela Junta Comercial, conforme prevê a Instrução Normativa 103/2007, 

de 30 de abril de 2007, ou outro documento equivalente que comprove tal situação, podendo ser 

uma declaração assinada pelo contador da entidade proponente. (deverá ser apresentada  no ato do 

credenciamento). 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO  

4.1  Havendo interesse do licitante, por si ou seu procurador, em participar da sessão pública do 

processamento do Pregão, será exigido o credenciamento da pessoa presente. 

4.2  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) em se tratando do representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

4.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

4.4.  Será admitido apenas 1 (um) representante credenciado para cada licitante. 

4.5  Salvo autorização expressa do Pregoeiro, a ausência do credenciado, em qualquer momento da 

sessão, importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e de manifestar intenção de 

recorrer, assim como na aceitação tácita das decisões tomadas a respeito da licitação. 

 

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO.   

5.1 A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, da proposta e 

dos documentos de habilitação se dar pelos meios seguintes: 

a) entrega pessoal pelo representante credenciado ao Pregoeiro, se presente à sessão de 

processamento do Pregão; 

b) por remessa postal, por carta registrada, aviso de recebimento, ou outro meio em que reste 

comprovado, de forma inequívoca, que o MUNICIPIO DE CANAÃ PAULISTA a tenha 

efetivamente recebido em tempo hábil para a devida apreciação. 

5.2.  A entrega pessoal dar-se-á da seguinte forma: 

a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo III deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante ao credenciamento 

dos interessados, e deverá ser apresentada fora de envelopes ou quaisquer outros invólucros 

fechados que demandem a necessidade de sua abertura; 

b) a proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá se dar imediatamente 

após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentados, separadamente, em 2 

(dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:  
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c) A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres: 

 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã 

Paulista 

 

Envelope nº 01 – Proposta 

 

Processo nº 015/2021 

Pregão Presencial nº 004/2021 

 

(nome do proponente) 

 

 Prefeitura Municipal de Nova Canaã 

Paulista 

 

Envelope nº 2 – Habilitação 

 

Processo nº 015/2021 

Pregão Presencial nº 004/2021 

 

(nome do proponente) 

   

 

 

5.3  A remessa via postal deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

5.3.1 A proposta de preço e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, na forma 

estabelecida na alínea "b" do item anterior, e adicionalmente ao seguinte: 

a) referidos envelopes deverão ser acondicionados num terceiro envelope, igualmente fechado e 

indevassável; 

b) este terceiro envelope deverá conter em sua parte externa os seguintes dizeres: "nome do 

licitante", "número da licitação", "número do processo", e, "data e horário da sessão pública dos 

procedimentos do Pregão". 

5.3.2 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, elaborada nos termos da 

alínea "a" do item anterior, será apresentada fora dos Envelopes nº 1 e nº 2, porém encartada dentro 

deste terceiro envelope. 

5.4 A remessa via postal implicará na renúncia do licitante em credenciar preposto para representá-

lo na sessão de procedimentos do Pregão, assim como importará preclusão do direito de ofertar 

lances verbais e de manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na aceitação tácita das decisões 

tomadas na sessão respectiva. 

5.5 O Município de Nova Canaã Paulista não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravios 

das correspondências relativas às remessas via postal, a que não tenha contribuído, ou dado causa. 

5.6 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

5.7 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro. 

 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "PROPOSTA" 

6.1  A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

b) número do processo e do Pregão;  

c) preço mensal e anual ofertado para a prestação dos serviços dos softwares, valores de conversão 

e implantação se for cobrar,  em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
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6.2  Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 

por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com a prestação dos serviços objeto da presente licitação.  

6.3  Para o prazo inicial do contrato a ser lavrado, o preço ofertado permanecerá fixo e 

irreajustável. 

6.3.1  Para as eventuais prorrogações de prazo, os preços poderão ser reajustáveis, pela variação do 

Índice INPC (IBGE), tomando-se por base o mês da assinatura do contrato a ser lavrado, com a 

anuência da Contratante. 

6.4.2  Excetuam-se das condições acima mencionadas as hipóteses de alterações consensuais ou 

mesmo unilaterais que provoquem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato lavrado, a 

qualquer das partes contratantes, oportunidade em que deverá sofrer revisão de preços, para mais 

ou para menos, no menor período possível. 

 

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

7.1  O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 

os quais dizem respeito a:  

7.1.1  Habilitação Jurídica 

a) registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;  

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

7.1.2  Regularidade Fiscal 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Prova de regularidade (certidões negativas de débitos) para com a Fazenda Estadual e Municipal 

da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade de Tributos Federais e Contribuições Sociais perante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à divida Ativa da União, conforme 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 

e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) perante a Justiça do Trabalho 

h) Cadastro de apenados (https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/) 

 

7.1.3  Qualificação Econômico-Financeira 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica;  

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta. 

c) Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação Judicial, deverá 

apresentar, juntamente com a certidão positiva, Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 

competente e em pleno vigor de acordo com a Súmula 50, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo;    
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7.1.4  Qualificação Técnica 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 

Obs.: Os Atestados serão objetos de diligências junto às entidades emitentes, conforme autoriza o 

artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93). 

7.1.5  Outras Comprovações 

a) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante 

do Anexo IV deste Edital; 

 

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1  No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com a declaração, pelo Pregoeiro, das licitantes que eventualmente encaminharam os 

documentos via postal e com o credenciamento dos representantes presentes à sessão e interessados 

na participação do certame. 

8.1.1 Aberta a sessão, não serão aceitos e recepcionados documentos encaminhados via postal. 

8.1.2  A sessão pública será única. 

8.1.3  Se, porém, a sessão pública estender-se até o horário de encerramento do expediente da 

promotora do certame, será a mesma declarada suspensa pelo pregoeiro, determinando-se a sua 

continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo. 

8.2 Concomitante aos respectivos credenciamentos, os representantes das licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

8.2.2 Encerrado o credenciamento dos representantes presentes, este será declarado pelo Pregoeiro 

e, por conseqüência, não mais será permitida a admissão de novos participantes no certame. 

8.3  Abertos os envelopes proposta, o Pregoeiro procederá à análise de seu conteúdo, verificando o 

atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as 

propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

8.3.1  No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta. 

8.3.2  Se a licitante for pessoa física, cooperativa de trabalho, ou qualquer outra em que sobre o 

preço dos serviços prestados venha a incidir contribuição previdenciária a cargo da Contratante, 

nos termos da Lei federal nº 8.212, de 24 de junho de 1991, para fins de aferição do preço ofertado 

será acrescido o percentual correspondente à obrigação previdenciária respectiva. 

8.3.3  Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

8.4  As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com 

observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela;  

b) não havendo pelo menos 3 (três) ou a critério do pregoeiro, preços na condição definida na 

alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 

de 3 (três)ou a critério do pregoeiro; no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

8.5 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

verbais de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
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8.5.1 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances.  

8.6 Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento) 

aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

8.6.1 Obedecida a ordem sequencial, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes 

importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes. 

8.6.2 A etapa de lances verbais somente se encerrará quando houver expressa desistência de sua 

formulação por todos os interessados selecionados. 

8.7 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado. 

8.8  O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

8.9  Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

8.9.1 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de sua compatibilidade com os preços 

dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto licitado, 

acrescido dos respectivos encargos sociais, benefícios e despesas indiretas. 

8.10 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

8.11 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

8.12  Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
9.1  Declarada a proposta vencedora, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, que será registrada na ata respectiva, abrindo-se então o prazo de 3 

(três) dias para apresentação de razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2  A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: 

a) a decadência do direito de recurso; 

b) a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora; e 

c) o encaminhamento do processo a Sra. Thais Cristina Costa Moreira, Prefeita Municipal, para a 

homologação. 

9.3  A não apresentação de razões ou de contrarrazões de recurso não impedirá o seu regular 

processamento e julgamento. 

9.4 Interposto o recurso, o Pregoeiro prestará as informações que entender convenientes e o 

encaminhará a Sra. Thais Cristina Costa Moreira, Prefeita Municipal, para julgamento. 

9.5  O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,  será adjudicado o 

objeto da licitação e homologado o procedimento pela Sra. Thais Cristina Costa Moreira, Prefeita 

Municipal. 
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10 - DA CONTRATAÇÃO 

10.1  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui o Anexo II deste Edital. 

10.1.1  A contratação será celebrada com duração de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

termo de contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei vigente pelo prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) meses. 

10.2  A Adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, 

comparecer a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, na Rua Oito, 650 - Centro para assinar 

o termo de contrato. 

10.2.1  O simples silêncio da Adjudicatária à regular e inequívoca convocação importará em recusa 

à assinatura do contrato. 

10.3  Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a 

assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para nova sessão pública de 

processamento do Pregão, visando a celebração da contratação. 

10.3.1  A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso de 

recebimento, fac-símile, e-mail, ou outra forma em que reste comprovado, de forma inequívoca, 

que os interessados a tenham recebido. 

10.3.2  Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, contados da 

divulgação da convocação. 

10.3.3  Nessa nova sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 

subitens 10 a 11, do item VII e todo o conteúdo do item VIII, deste Edital. 

 

11 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
11.1  O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com os locais, que a entidade 

indicará, e  de conformidade com o estabelecido neste Edital, correndo por conta da Contratada as 

despesas de seguros, tributos, e encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

12 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1  O objeto desta licitação, em cada uma de suas parcelas mensais, será recebido e atestado 

pelo(a) contratante, à vista da nota fiscal/fatura representativa dos serviços prestados, mediante a 

constatação da obediência das cláusulas contratuais firmadas entre as partes. 

12.2 Constatado o não cumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, deverá a 

Contratada providenciar os devidos ajustes e correções no prazo estabelecido pela contratante. 

12.2.1 Na impossibilidade do efetivo cumprimento das condições pactuadas, no seu todo, 

implicará, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, na inexecução total do contrato ajustado. 

12.2.2  No caso de parte dessas condições não puderem ser cumpridas, implicará, a critério da 

contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, na inexecução parcial do contrato, 

descontando-se do preço ajustado os valores respectivos. 

 

13 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado mediante ordem de crédito na conta bancária da Contratada ou 

boleto bancário, em até 20 (vinte) dias, contados dos recebimentos das notas fiscais/faturas 

relativas a cada mês dos serviços prestados, à vista dos respectivos atestados de recebimentos. 

 

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1  Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do Município de 

Nova Canaã Paulista, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que: 

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

b) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
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d) não mantiver a proposta, lance ou oferta; 

e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato. 

14.2  Para aplicação da sanção de que trata o subitem anterior, será assegurado o direito de prévia e 

ampla defesa. 

14.3  No caso da recusa à assinatura do contrato a ser lavrado, ficará caracterizado o 

descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita à multa de 10,00% 

(dez por cento) sobre o seu valor global 

14.3.1  O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da obrigação 

assumida e sujeitará a Contratada à multa diária de 1,0% (hum por cento), calculada sobre o serviço 

não prestado no prazo avençado. 

 

15 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15.1  Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação, 

para o exercício corrente serão arcados pela seguinte dotação do orçamento vigente do Município 

de Nova Canaã Paulista: 

02.04.00 – Administração; 04.122.0044.2009.0000 – Manutenção da Administração; 3.3.90.39.00 

– Outros Serviços de Terceiros - PJ, Ficha n° 026 – Fonte Municipal. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público. 

16.2  Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

16.2.1  As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata. 

16.3  Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

16.4  Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no Setor de Licitação, Rua Oito,650 – Centro, Nova Canaã Paulista, após a 

celebração do contrato. 

16.5  Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro. 

16.6  Integram o presente Edital:  

 

Anexo I Termo de Referência; 

Anexo II Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo III Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo IV 
Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou Contratar com a 

Administração; 

Anexo V Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VI Minuta de Contrato 

Anexo VII Termo de Ciência e Notificação e 

Anexo VIII   Dados para assinatura do contrato 

 

 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 03 de fevereiro de 2021. 
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