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ATO CONVOCATÓRIO Nº. 001/2022 
PROCESSO Nº. 001/2022 

CONVITE Nº. 001/2022 
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA, MODO EXCLUSIVO, PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, OU A ELAS EQUIPARADAS. 

(Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014) 
 
1 – PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte Estado de São Paulo, através da Unidade Gestora 

de Licitações e Contratos, situada à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº. 185 – Centro, 
Novo Horizonte - SP, faz saber que se encontra aberta a licitação, na modalidade “CONVITE”, 
do tipo “MENOR PREÇO”, sob o regime de execução indireta, por preço unitário, regida pela 
Lei Federal nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações, Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações contidas na Lei Complementar nº 
147/2014 de 07 de agosto de 2014, destinada a Aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 
ESCRITÓRIO E PAPELARIA, para diversas Repartições Públicas do Município, nos termos e 
condições previstos neste instrumento convocatório e seus anexos: 
 
1.1.2. Em cumprimento ao art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabe consignar 
que, na presente licitação, há expressa opção pela adoção das Leis nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2020. 

 
1.2. Para o recebimento do único envelope “PROPOSTA”, fica determinado o DIA 19 DE JANEIRO 
DE 2022, ATÉ AS 09:00 HORAS, o qual deverá ser entregue na Unidade Gestora de Licitações, 
no endereço acima citado. 

 
1.3. A sessão pública de abertura do envelope “PROPOSTA” ocorrerá às 09h30m, na sala de 
reuniões da Comissão Permanente de Licitações, no mesmo endereço do subitem 1.1. 
“preâmbulo”, no dia 19 DE JANEIRO DE 2022. 
 
2 – OBJETO: 
2.1. Aquisição com entrega imediata de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E 
PAPELARIA, para diversas Repartições Públicas do Município, conforme descrição constante do 
Termo de Referência - ANEXO I. 
  
3 – DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar do presente Convite 
empresas interessadas, cadastradas na correspondente especialidade em quaisquer órgãos ou 
entidades da Administração Pública, que manifestarem interesse na participação com antecedência 
de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
 
4 – DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE:  
4.1. O envelope “PROPOSTA”, apresentado devidamente fechado e indevassável, rubricado sobre 
o fecho, deverá conter na sua parte externa e fronteira, além do nome e endereço do licitante as 
seguintes informações para efeito de regular identificação:  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

PROCESSO Nº. 001/2022 
CONVITE Nº. 001/2022 

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01) 
 
5 – ENVELOPE PROPOSTA: 
5.1. O envelope Proposta deverá conter: 

 
5.1.1. A proposta propriamente dita datilografada ou escrita de forma legível, preferencialmente em 
papel timbrado da licitante, em uma via, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, redigida em 
idioma nacional, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras que dificultem sua 
compreensão, devendo ser assinada ao seu final e rubricadas as demais folhas. 

 
5.1.2. Da proposta deverá constar: 
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 a) Razão Social, endereço completo e CNPJ; 
b) Preço cotado, nele incluso todos os custos diretos e indiretos; 

c) Numero do Convite; 
d) Declaração formal de que tem conhecimento das normas editalicias e que examinou o 

Anexo I e demais anexos, não existindo nenhuma falha nos mesmos, concordando assim 
com estes documentos na sua integra. 

e) Ser assinada e datada pelo representante legal da licitante. 
 

5.2. Da Documentação: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

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

(CNPJ); 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame; 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 

seguintes certidões: 

d.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal; e 

d.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não 

incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

d.3) Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (Mobiliário) da sede ou domicílio da 

empresa; 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

f) Prova de regularidade trabalhista, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

ou da Certidão Positiva, com efeito, de Negativa (obtida nos portais do Tribunal Superior 

do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do 

Trabalho); 

g) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do anexo VI. 

h) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto Estadual nº. 42.911, de 06.03.98 (Anexo VII deste Edital); 

 

5.2.1. As exigências habilitatórias, relativas à regularidade fiscal, no caso de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada para efeito de 

comprovação, mesmo que apresente alguma restrição, consoante dispõe o art. 43, da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. No caso de apresentar alguma restrição, 

sua regularização deverá se dar no prazo de 05 (cinco) úteis para sua regularização, 

prorrogável por igual período em havendo motivo devidamente justificado e aceito pela 

Comissão Permanente de Licitações, nos termos do § 1º, do art. 43, do mesmo dispositivo 

legal. 

 

5.2.2. Em não havendo regularização consoante previsão do subitem 5.2.1., implicará em 

decadência de direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 

sendo facultado convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação nos termos do art. 43, § 2º, da Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.   
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6 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO: 

6.1. O presente Convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no 
art. 43 da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
6.1.1. No dia, local e horário designados neste Convite, na presença dos licitantes ou seus 
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão 
Permanente iniciará os trabalhos, examinando os envelopes “Propostas” os quais serão rubricados 
pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo a seguir à sua abertura. 
  
6.1.2. Depois de aberto os envelopes, as “Propostas” serão tidas como imutáveis e acabadas, 
sendo admitidas providencias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas, desde que estas sejam de 
natureza meramente formal e que não comprometam a segurança da licitação e igualdade de 
tratamento dos licitantes. 

 
6.1.2.1. Incluem-se entre os vícios formais, os erros de cálculos, passíveis de serem aferidos pela 
Comissão Permanente de Licitação, mediante simples diligência vedada a juntada de documento 
ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

 
6.1.2.1.1. As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se à correção das operações correspondentes nos 
casos de eventuais erros encontrados, tomando-se como correto o preço corrigido. 

 
6.1.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelas 
proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura dos preços e condições 
oferecidas. 

 
6.1.4. Desta fase será lavrada Ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos 
representantes presentes e pelos membros da Comissão de Licitação, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma. 

 
6.1.5. Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento, e a mesma não puder ser realizada no 

dia, o resultado será divulgado através de afixação do ato decisório no saguão do Paço Municipal, 

endereço constante do preâmbulo, e no site www.novohorizonte.sp.gov.br, para conhecimento de 

todos. 

 
6.2. Critérios para fins de julgamento das propostas: 
 
6.2.1. Desclassificação 
 
6.2.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Não obedecerem as condições estabelecidas no Convite; 
b) Apresentarem preços excessivos, assim entendidas as propostas com preço superior 

ao valor unitário de cada material, conforme valor constante do anexo I, valor 
estimado da Administração. 

 
6.2.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes 
o prazo de 03 (três) dias úteis para reapresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a 
desclassificação. 

 
6.2.2. Classificação 
 
6.2.2.1. As propostas consideradas conformes e aceitáveis pela Comissão de Licitação serão 
classificadas, exclusivamente pelo Menor Preço Unitário: 
 

a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços. 
b) No caso de empate, como critério de desempate será assegurado o sorteio com a 

presença dos membros da Comissão e dos licitantes empatados, em dia e horário a ser fixado pela 
Comissão ou se estiverem presentes na própria sessão. A convocação se dará pelo mesmo meio 
previsto no subitem 6.1.5. 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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6.3. Da Homologação e da Adjudicação: 
 
6.3.1. A autoridade competente, tempestivamente, deliberará quanto a homologação do certame 
licitatório e a adjudicação do item ao licitante vencedor, primeiro classificado. 
 
7 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
7.1. O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato/retirar Nota de Empenho no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Comissão de Licitação. 
 
7.1.1. Fica designado como local para retirada do termo de contrato/nota de empenho, a Divisão 
de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185 – Centro, local em que será 
devolvido devidamente assinado. 
 
7.1.2. O prazo concedido para retirada e assinatura do termo de contrato/nota de empenho, poderá 
ser prorrogado uma única vez por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela 
parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
8 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
8.1. O objeto desta licitação será fornecido, no prazo e endereços indicados pela Prefeitura 
Municipal de Novo Horizonte – SP, no ANEXO I. 
 
9 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, 
devidamente atestada pela unidade competente, acompanhada das certidões negativa de débitos 
junto ao INSS e regularidade de FGTS. 
 
10 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1. O(s) item(ns) e objeto(s) deste PREGÃO será(ao) entregue(s) em perfeita(s) condição(ões) 
de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem 
qualquer despesa adicional. 
 
10.2. Os itens objeto(s) deste PREGÃO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente no 
âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive contrato, para efeito simultâneo ou posterior 
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a 
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento 
definitivo, observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos de sua entrega. 
 
10.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), 
nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital e Contrato dela decorrentes. 
 
11. CONTRATO 

11.1. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas será firmado o contrato 

administrativo, nos termos da minuta constante do Anexo II do presente Edital. 

 

11.2. A adjudicatária terá cinco (05) dias úteis para assinar o contrato, na forma da convocação 
efetuada pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação. 
 
11.3. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde 
que ocorra motivo justificado pela parte e aceito pela Administração. 
 
12 - DAS SANÇÕES: 
12.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o 

termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta. A recusa 

se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente 

assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de pequeno porte 

que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei 

Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a 

regularidade tempestiva da situação fiscal. 
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 12.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, 

calculada sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de 

atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, até 

o limite de 10 (dez) dias, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do 

contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência. 

 

12.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 

qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 12.2., sem 

prejuízo do processo de advertência. 

 

12.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 

etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 

impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 

4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 

cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção 

de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 

hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei Federal nº 

8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  

 

12.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 

comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 

Lei 8.666/93.  

 

12.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.  
 
13 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
13.1. A rescisão contratual poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência da Administração. 

c) A inexecução total ou parcial do ajuste enseja na sua rescisão pela Administração, com 
as consequências previstas neste instrumento; 

d) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados quando os houver sofrido. 

e) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas 
no art. 80 incisos I a IV, ambos da Lei Federal n. 8.666/93. 

f) Por atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante 
decorrentes de serviços, ou parcelas destes já recebidos e executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado a Contratada 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 à 
Contratante. 

 
14 – DOS RECURSOS 
14.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93, os quais deverão ser 
protocolados no Setor de Protocolo Geral da Diretoria Administrativa Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte, no horário das 07h30m às 11h00 e das 13h30m às 17h00 horas, de segunda a sexta 
feira, devendo ser dirigido ao senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, NÃO sendo permitido via fac-símile ou e-mail, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar 
da divulgação do ato decisório: 
 

a) da habilitação/inabilitação 
b) da classificação/desclassificação das propostas 
c) da revogação ou anulação do certame 
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14.2. Para contagem do prazo de interposição de recurso, será considerado o dia inicial o 
seguinte ao da divulgação do resultado de julgamento. Se este ocorrer em dia sem expediente, 
será considerado o primeiro dia útil subsequente. 
 

14.3. A impugnação será recebida com as devidas qualificações dos interessados, como 
razão social ou nome, número do CNPJ ou CPF, endereço eletrônico, logradouro, telefone e nome 
completo do representante legal, quando for o caso com prova de poderes de representação. 
 

15 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
15.1. Os recursos financeiros para cobrir as despesas decorrentes do presente certame, correrão 
por verba própria constante do orçamento vigente e codificado sob nº: 
 

Conta 2022/0688 
Unidade 021301 – Meio Ambiente e Urbanismo 
Funcional – 15.452.0018.2070.0000 – Manutenção do Canil/Gatil 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0167 
Unidade 020600 – Departamento de Finanças 
Funcional – 04.129.0003.2017.0000 – Manutenção da Divisão de Lançadoria 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0153 
Unidade 020600 – Departamento de Finanças 
Funcional – 04.125.0003.2016.0000 – Manutenção da Divisão de Fiscalização Tributária 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0384 
Unidade 021001 – Fundo Municipal de Saúde 
Funcional – 10.301.0010.2028.0000 – Manutenção da Rede Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0798 
Unidade 021600 – Diretoria de Turismo 
Funcional – 04.122.0021.2050.0000 – Manutenção da Diretoria de Turismo 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0226 
Unidade 020700 – Diretoria de Transito 
Funcional – 04.122.019.2137.0000 – Manutenção da Diretoria de Transito 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0273 
Unidade 020801 – Fundo Municipal de Assistência Social 
Funcional – 08.244.0029.2074.0000 – Programa de Gestão do SUAS 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0105 
Unidade 020401 – Diretoria de Serviços Administrativos 
Funcional – 04.122.0003.2009.0000 – Manutenção da Diretoria de Serviços Administrativos 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0130 
Unidade 020502 – Diretoria de Recursos Humanos 
Funcional – 04.122.0003.2012.0000 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0025 
Unidade 020100 – Gabinete do Prefeito 
Funcional – 04.122.0002.2003.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0491 
Unidade 021101 – Ensino 
Funcional – 12.361.0012.2031.0000 – Manutenção Atividades Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

Conta 2022/0181 
Unidade 020601 – Diretoria de Finanças 
Funcional – 04.123.0003.2014.0000 – Manutenção da Diretoria de Finanças 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
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Conta 2022/0848 

Unidade 021900 – Diretoria de Cultura 
Funcional – 13.392.0009.2139.0000 – Manutenção da Diretoria de Cultura 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
Conta 2022/0210 
Unidade 020606 – Diretoria de Despesa e Orçamento 
Funcional – 04.121.0003.2018.0000 – Manutenção da Diretoria de Despesas e Orçamento 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
Conta 2022/0772 
Unidade 021500 – Dir. Desenvolvimento Agropecuário, Abastecimento e Piscicultura 
Funcional – 04.129.0003.2017.0000 – Manutenção Dir. Desenv. Agropec., Abastec. e Piscicultura 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 
16 – DA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS 
16.1. Os atos decisórios relativos a impedimentos de participação no certame, 
classificação/desclassificação de propostas, serão divulgados através da IMPRENSA 
ELETRONICA DO MUNICIPIO” de circulação diária e no sitio oficial www.novohorizonte.sp.gov.br, 
para efeito do exercício do direito de recurso. 
 
16.2. A utilização do procedimento de divulgação estabelecido no subitem anterior, igualmente será 
utilizado para efeito de eventuais esclarecimentos ou impugnações proposta por qualquer licitante, 
desde que não importe na alteração do instrumento convocatório. 

 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1. Além das disposições expressas deste Convite, as Propostas sujeitam-se à legislação 
vigente. 
 
17.2. Integra o presente Convite o Termo de Referência Anexo I, Minuta do Contrato Anexo II, 
Ciência e Notificação Anexo III, Declaração de Concordância e Aceite Anexo IV, Modelo de 
Desistência de Recurso (art. 43, III, 8.666/93) Anexo V, Declaração de Micro Empresa/Empresa de 
Pequeno Porte Anexo VI, Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho, Anexo 
VII e Modelo de Proposta, Anexo VIII. 

 
17.3. Este Convite e seus anexos serão afixados para consulta e conhecimento de todos no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, e poderá ser obtido por interessados 
cadastrados ou não, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data designada para o 
seu encerramento, sem ônus, junto a Divisão de Licitações. 
 
17.4. Os licitantes e a Administração e o contratado na execução do contrato, independentemente 

de declaração, submetem-se aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei 

13.709/18, especialmente ao seguinte:  

 
a)  É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, 

sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal; 

 
b)  Manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais 

e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, sendo 

vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes 

de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual e as 

normas de publicidade e transparência obrigatórias na Administração Pública; 

 
c)  Responsabilidade administrativa e judicial, em caso de causarem danos patrimoniais, 

morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da 

execução contratual, por inobservância à LGPD. 

 
d)  O CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados 

pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do 

RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação. 
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e)  A LICITANTE/CONTRATADA, decorrente da participação no certame, declara que tem 

ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar 

todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados 

pessoais repassados pelo CONTRATANTE necessários a execução do objeto   contratado. 

 
f)  A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 

(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 

de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem 

como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

 
17.5. Esclarecimentos e demais informações a respeito da presente licitação, serão obtidos em 
horário comercial junto a Divisão de Licitações desta Prefeitura, no mesmo endereço mencionado 
no item 1.1. no horário de expediente, bem como através do fone/fax nº 17-3543-9015. 

 
17.6. O Foro da Comarca de Novo Horizonte será o competente para dirimir controvérsias 
relacionadas com a presente licitação. 

 
 

Novo Horizonte, 10 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 

DR. FABIANO DE MELLO BELENTANI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA / ORÇAMENTO ESTIMADO 
 

 

1. OBJETO 
 
1.1 Licitação para aquisição de MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO 
E PAPELARIA, com entrega imediata, conforme descrição, orçamentos e cronograma de entrega 
abaixo descritos. 
 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1 Justifica-se a presente aquisição para uso interno dos setores da Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte e assegurar continuidade dos serviços prestados à população pelo Paço Municipal, 
Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, demais Diretorias e órgãos deste Município.  

2.2 Os materiais desta aquisição se referem aos itens da Licitação 178/2021, que fracassou por 
duas vezes.  
 
3. DA PROPOSTA 

3.1.1 Os materiais propostos deverão atender as especificações da tabela de Descritivos (abaixo). 

3.1.2 Caso durante a entrega for constatado que os itens estão em desacordo com a Proposta ou 
com o Termo de Referência, a entrega será recusada e o material deverá ser substituído. 
 
4. DA ENTREGA 
 
4.1 CONDIÇÕES DE ENTREGA 

4.1.1 O fornecedor se responsabilizará por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto 
licitado, inclusive frete; 

4.1.2 É de responsabilidade da contratada providenciar mão de obra suficiente para entregar os 
materiais no local de armazenagem, inclusive através de transportadoras terceirizadas.  

4.1.3 Entregar os materiais devidamente acompanhados do Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica – DANFE com a descrição completa, contendo local de entrega, descrição do produto 
entregue e quantidade, bem como dados do referido PREGÃO E CONTRATO (número do 
contrato); 

4.1.4 O objeto será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência; A verificação da 
conformidade das especificações do objeto ocorrerá no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade quantitativa e qualitativa, o material 
será recebido definitivamente. 

4.1.5 Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do 
material, o mesmo será rejeitado, em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 
8.666/93, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte;  
 
4.2 LOCAL E HORÁRIO DE RECEBIMENTO 

4.2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue nos locais informados nas Autorizações de 
Fornecimento ou no Email, conforme item 4.4. 

4.2.2. A empresa deverá entregar os materiais durante o expediente de trabalho da Prefeitura de 
Novo Horizonte, sendo ele das 07:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. Fora desse horário 
o recebimento poderá ser recusado, a critério do órgão solicitante. 
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4.3 PRAZO DE ENTREGA  

O prazo de entrega dos pedidos é de 10 dias seguidos. O prazo é improrrogável e o não 
cumprimento pode provocar advertências e sanções contra a empresa. 
 
4.4 LOCAIS DE ENTREGA  
Observação: Os setores estão sujeitos à mudança de endereço. 
 

 

LOCAIS DE ENTREGA 

DIRETORIA DE OBRAS – ALMOXARIFADO 
RUA SÃO JOSÉ, 593 - CENTRO 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AV. CONEGO ALFREDO REITH, 1245 

PAÇO MUNICIPAL 
PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
AVENIDA ARMANDO DE BIASI, Nº 1401 - VILA PATTY - NOVO HORIZONTE - CEP 14960-000 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

5.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, fretes 
decorrentes do transporte e instalação dos equipamentos, sem qualquer ônus para a Prefeitura 
Municipal de Novo Horizonte - SP.  

5.2. Substituir às suas expensas, todo e qualquer material entregue em desacordo com as 
especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a 
apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia.  

5.3 A empresa fornecedora deverá efetuar a troca destes produtos no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
no local e horário originais da entrega, por outro(s) de igual modelo, ou superior(es), mantendo, no 
mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos, inclusive mantendo o preço 
contratado. Quaisquer despesas de envio e recebimento para a respectiva substituição serão 
arcadas pela CONTRATADA; 

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega efetiva do objeto adquirido, incluindo feita por 
transportadoras.  

5.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a 
execução desta aquisição. 

5.6. Encaminhar via e-mail (compras@novohorizonte.sp.gov.br), cópia do DANFE (Documento 
Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), Certidões de Regularidade Fiscal, Estadual e Municipal e 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

5.7 Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo 
número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à 
fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha permanente 
contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato; 
 
6. DOS MATERIAIS 

6.1 O fornecedor deverá entregar os materiais de acordo com o ofertado em sua proposta, marcas, 
validades e preços propostos e em absoluta conformidade com as exigências contidas neste Termo 
de Referência; 

6.2 A empresa contratada deverá entregar os produtos acondicionados em suas embalagens 
originais fechadas, embalados (se for o caso) e transportados convenientemente, de forma que 
garanta a sua integridade. 
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TABELA DE QUANTIDADES E DESCRIÇÃO 

 

LOTE 01 - ENVELOPES E ETIQUETAS 

ITEM PRODUTOS DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE MARCA 
MAXIMO 

ESTIMADO 
UNITÁRIO 

MAXIMO 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 
ENVELOPE 16 X 22 – PAPEL 

ALCALINO - CAIXA 

Envelope, material: papel alcalino, confeccionado em papel off-set 90G/M; 
na cor branca liso (sem timbre); tipo saco comum com aba; não sanfonado; 

tamanho ½ ofício; comprimento 229 mm e largura  162 mm; tamanho da 
aba 40 mm; caixa com 250 unidades. 

Cx. c/250 Uns 13  R$ 59,91  R$ 778,83  

2 
ENVELOPE 24 X 34 CM - 

AMARELO OURO 

Envelope  Saco kraft ouro, liso (sem timbre), 80g ; tipo saco comum com 
aba; não sanfonado; comprimento 340 mm e largura  240 mm; tamanho da 

aba 40 mm. 
Un 3550  R$ 0,55  R$ 1.952,50  

3 ENVELOPE 26 X 36 CM - PARDO 
Envelope, Saco kraft natural 80g/m², na cor parda, dimensões 260 mm x 360 

mm (largura x altura),  com aba de fechamento aproximada de 35mm. 
Un 4500  R$ 0,53  R$ 2.385,00  

4 
ENVELOPE 26 X 36 CM - 

AMARELO OURO 

Envelope, tipo saco, gramatura mínima 80g/m², na cor amarelo ouro, 
dimensões aproximadas 260 mm x 360 mm (largura x altura),  com aba de 

fechamento aproximada de 35mm. 
Un 7050  R$ 0,68  R$ 4.794,00  

5 ENVELOPE 114 x 229 BRANCO  
Envelope tamanho ofício com aba, papel off-set branco, Gramatura mínima: 

75gr, dimensões: 114mm x 229mm – Sem RPC 
Un 1750  R$ 0,17  R$ 297,50  

6 
ETIQUETA ADESIVA 50,8 x 101,6 

(MM) -PACOTE COM 100 FOLHAS 

 Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 50,8 mm, comprimento 
101,6 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em papel tamanho 

carta (279 x 215,9 mm), com 10 (dez) etiquetas por folha, pacote com 100 
folhas (1.000 etiquetas). 

Pct. c/100 folhas 11  R$ 72,18  R$ 793,98  

7 
ETIQUETA ADESIVA 25,4 x 66,7 

(MM) -PACOTE COM 25 FOLHAS 

 Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 25,4 mm, comprimento 
66,7 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em papel tamanho carta 

(279 x 215,9 mm), com 30 (trinta) etiquetas por folha, caixa com 750 
etiquetas. 

Pct. c/25 folhas 6  R$ 25,50  R$ 153,00  

8 
ETIQUETA ADESIVA 33,9 x 101,6 
(MM) -PACOTE COM 25 FOLHAS  

 Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 33,9 mm, comprimento 
101,6 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em papel tamanho 
carta (279 x 215,9 mm), com 14 (quatorze) etiquetas por folha, caixa com 

350 etiquetas. 

Pct. c/25 folhas 4  R$ 25,50  R$ 102,00  

9 
ETIQUETA ADESIVA 50,8 x 101,6 
(MM) -PACOTE COM 25 FOLHAS  

 Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 50,8 mm, comprimento 
101,6 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em papel tamanho 
carta (279 x 215,9 mm), com 10 (dez) etiquetas por folha, caixa com 250 

etiquetas. 

Pct. c/25 folhas 1  R$ 25,93  R$ 25,93  

10 
ETIQUETA ADESIVA 84,67 x 101,6 
(MM) -PACOTE COM 25 FOLHAS 

 Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 84,67 mm, 
comprimento 101,6 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em papel 
tamanho carta (279 x 215,9 mm), com 6 (seis) etiquetas por folha, caixa com 

150 etiquetas. 

Pct. c/25 folhas 1  R$ 27,25  R$ 27,25  



        PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
            CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                        Emancipado em 28/10/1917 

        UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
11 

ETIQUETA ADESIVA 279,4 x 215,9 
(MM) -PACOTE COM 25 FOLHAS 

 Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 279,4 mm, 
comprimento 215,9 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em papel 
tamanho carta (279 x 215,9 mm), com 1 (um) etiquetas por folha, caixa com 

25 etiquetas. 

Pct. c/25 folhas 4  R$ 27,25  R$ 109,00  

12 
ETIQUETA ADESIVA 138,11 x 

212,73 (MM) -PACOTE COM 25 
FOLHAS 

 Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 138,11 mm, 
comprimento 212,73 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em 
papel tamanho carta (279 x 215,9 mm), com 2 (dois) etiquetas por folha, 

caixa com 50 etiquetas. 

Pct. c/25 folhas 58  R$ 27,93  R$ 1.619,94  

13 
ETIQUETA ADESIVA 138,11 x 

106,36 (MM) -PACOTE COM 25 
FOLHAS 

 Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 138,11 mm, 
comprimento 106,36 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em 

papel tamanho carta (279 x 215,9 mm), com 4 (quatro) etiquetas por folha, 
caixa com 100 etiquetas. 

Pct. c/25 folhas 107  R$ 27,25  R$ 2.915,75  

TOTAL DO LOTE 01 R$ 15.954,68 

 

 LOTE 02 - MATERIAL PARA ARTESANATO 

ITEM PRODUTOS DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE MARCA 
MAXIMO 

ESTIMADO 
UNITÁRIO 

MAXIMO 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 Palitos de Madeira para Sorvete  Palito de madeira com ponta redonda - 12cm comprimento por 1cm largura Pct. c/ 100 3  R$ 4,61  R$ 13,83  

2 Folha EVA 
Folha EVA, cor a escolher, medidas aproximadas: 40cm x 60cm (largura x 

comprimento) - Espessura: 2mm 
Pct. c/10 5  R$ 31,52  R$ 157,60  

3 Cola Gliter Cola Colorida com Glitter; frasco com 23 a 25gr, diversas cores Un 15  R$ 3,63  R$ 54,45  

4 Refil Cola Quente Fina 
Refil Cola Quente espessura fina, transparente, alta aderencia, 7,5mm 

x30cm cada bastão 
PCT 1Kg 4  R$ 67,26  R$ 269,04  

5 Refil Cola Quente Grossa 
Refil Cola Quente espessura grossa, transparente, alta aderencia, 11,2mm x 

300mm cada bastão 
PCT 1Kg 6  R$ 63,55  R$ 381,30  

6 Cola Silicone Fria Tubo de Cola fria Artesanal de Silicone transparente 100ml Un 6  R$ 6,08  R$ 36,48  

7 Pistola para Cola Quente Grande 

1  Pistola Aplicador de Cola Quente Grande 20W Bivolt, com 2 refis de cola 
de silicone e 1 suporte de metal. Pistola eletrica aplicadora  de cola quente; 

ideal para colagem de diversos materiais; 
papelão,cartolina,borrachas,madeiras,tecidos,embalagens. Corpo injetavel 

de plastico, ponta metalica, tensão/voltagem Bivolt 110-240v 
frequencia50/60Hz. Selo do INMETRO 

Un 10  R$ 37,74  R$ 377,40  

TOTAL DO LOTE 02 R$ 1.290,10  
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 LOTE 03 - FITAS DIVERSAS 

ITEM PRODUTOS DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE MARCA 
MAXIMO 

ESTIMADO 
UNITÁRIO 

MAXIMO 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 

X 50 - EM PAPEL MARROM 

Fita adesiva papel KRAFT GOMADA , largura 48mm, comprimento 50m, cor 
marrom, utilizada para empacotamento. Fita adesiva para empacotamento e 

uso geral; papel Kraft liso tratado (impermeabilizado e resistente a 
umidade); Adesivo a base de resina e borracha sintética; Sensível a pressão; 
Alta resistência ao cisalhamento.  Com no mínimo 1 (um) ano de validade.   

Un 36  R$ 26,33  R$ 947,88  

TOTAL DO LOTE 03 R$ 947,88 

 

 LOTE 04 - ALMOFADAS E TINTAS PARA CARIMBO 

ITEM PRODUTOS DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE MARCA 
MAXIMO 

ESTIMADO 
UNITÁRIO 

MAXIMO 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 
ALMOFADA PARA CARIMBO 

(COR A ESCOLHER) 

Almofada para carimbo, material almofada esponja absorvente revestida de 
tecido, com tinta na cor a escolher, estojo plástico, dimensões aproximadas 

12,5 cm  X 9,5 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

Un 6  R$ 8,50  R$ 51,00  

2 TINTA PRETA PARA CARIMBO 
Tinta na cor preta, para almofada ou para carimbo autotintado , em 

embalagem de aproximadamente 42 ml 
Un 8  R$ 6,97  R$ 55,76  

TOTAL DO LOTE 04 R$ 106,76 

 

 LOTE 05 - FITAS PARA IMPRESSORAS 

ITEM PRODUTOS DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE MARCA 
MAXIMO 

ESTIMADO 
UNITÁRIO 

MAXIMO 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 
Fita para Impressora Epson 

LX300 
Cartucho em Fita para Impressora Epison LX300/300+/300+II Un 15  R$ 22,23  R$ 333,45  

2 
Fita para Impressora Bematech 

CMI 600 
Fita para Impressora Bematech CMI 600 Un 10  R$ 19,07  R$ 190,70  

TOTAL DO LOTE 05 R$ 524,15 
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 LOTE 06 - CALCULADORA DE MESA 

ITEM PRODUTOS DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE MARCA UNITÁRIO TOTAL 

1 
CALCULADORA DE MESA 

PROFISSIONAL C/ IMPRESSÃO 
PRETA E VERMELHA 

 Calculadora Profissional (NÃO É SEMI-PROFISSIONAL OU COMPACTA) - 12 à 
14 dígitos; com memória, impressão em duas cores - Bivolt (110 v/220 v) - 
Permite Bobina de 57 mm de largura e 45 mm de diâmetro - Percentual e 

variação percentual - Duplo Zero - Contador de Itens - Teclas tipo teclado de 
computador - Necessita de fita entintadora -Baixo Ruído, Bivolt automático  

- Alta velocidade de Impressão -  Visor Luminoso (LED) - Dimensões 
Aproximadas: 32 x 22 x 7,5 cm (C x L x A)s (1 cm de variação) 

Un 5  R$ 1.003,33  R$ 5.016,65  

TOTAL DO LOTE 06 R$ 5.016,65 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO 
  
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE E A EMPRESA ________________________________, TENDO COMO OBJETO O 
FORNECIMENTO DE _________________________. 
 

Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVO HORIZONTE–SP, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na 
cidade de Novo Horizonte, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.152.139/0001-99, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu 
______________ , nome, RG nº. ___________ e CPF/MF nº. ____________ e, de outro, a firma 
_________________, com sede na Rua ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
_____________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 
por seu (nome, função, RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo com o que consta 
do Processo n° ___/____, relativo ao Pregão Presencial nº. ___/____, têm entre si justo e acertado 
este instrumento contratual, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
1.1. O objeto deste contrato envolve fornecimento com entrega imediata de 

__________________, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I do 
edital de licitação nº ... e abaixo descrita: 
 

    

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 
2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato 
os documentos do Edital de Convite nº ___/____, constantes do Processo nº ___/____, e, em 
especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado. 
 
2.3. A Execução deste Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a  Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 
verbas, constantes do orçamento vigente: 
 

>>>>>>>>>>>>>> 
 
CLÁUSULA QUARTA DA VIGENCIA DO CONTRATO: 
4.1. O presente contrato terá vigência de __ (________) meses, a partir de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado a critério da administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5.1. Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
o preço certo, irreajustável e total de R$ _______________. 
 
5.2. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a entrega do objeto do presente contrato, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, prova de regularidade relativa ao INSS e ao FGTS, sempre 
de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no edital. 
 
5.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação 
fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).  
 
5.4. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 
inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE “pro-rata-
die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 
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 CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
6.1. O objeto desta contratação será fornecido de imediatamente a CONTRATADA, no local, 

dia e horário estabelecido no Anexo I do edital de licitação nº ....... 
 
6.2. A entrega dos objetos licitados deverá ocorrer em __ (_____) dias após a efetivação da Ordem 
de Entrega do produto. 
 
CLÁSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar 
os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação 
vigente. 
 
7.2. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega 
do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão de obra, 
remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em 
razão da avença. 
 
7.3. Deve a CONTRATADA manter, durante toda execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 
8.1. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários 
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) 
emitida(s). 
 
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: 

9.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada 
sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo 
o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da 
CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo do processo de advertência, até o limite de 10 dias. 
 
9.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 
qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 9.1., sem prejuízo 
do processo de advertência. 
 
9.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 
etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 
impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 
4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 
cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção 
de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
9.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 
Lei 8.666/93.  
 
9.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
10.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante 
a formalização de Termo de Aditamento. 
 
10.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
e supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) 
de seu valor inicial atualizado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL: 

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 
77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem 
prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 
 
11.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança 
judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do 
rompimento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO: 
12.1. Será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato. 

 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade 
ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 

 
...................... , .........de..................de ____ 

 
 
 
 

Prefeito Municipal P/ CONTRATADA 
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NOTA DE EMPENHO 

 

         Estado de São Paulo  

         Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  

         Secretaria de Finanças 

         Contadoria Geral do Município  

         CNPJ 45.152.139/0001-99 

                                     ______---------/-- Ordinário Orçamentário   

Órgão:         Unid: 

Dotação:                 

Conta: 

 

Credor:       CGC:                           

Banco:     Ag:       C/C: 

Endereço:                                Fone:  

 

Dispensada por                            Emissão:   Vencimento: 

---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--   -Valor do Empenho-  ---Saldo Atual-- 

                                   

LOTE Qtd Uni ----------Especificação-------- Valor Unitário      Valor Total 

 

Local de Entrega                                                  Total Geral 

 

-------------------        -----------------------        ------------ 

ENCARREGADO SERVICOS        DIRETOR DE DESP. E ORC.       ORDENADOR DA DESPESA 

 

 

-----------------------------------Liquidação--------------------------------- 

Declaro que o Material foi fornecido 

              Serviço      Prestado ---------------------   Data:   /   /     

                                      RESPONSAVEL 

-----------------------------------Pagamento-------------------------- 

 

Descontos: A- INSS-  R$ -              Créd.-                Total Descontado     

Demonstr.  B- IRRF-  R$ -              Debi-                R$ -                 

 

----------- Ordem de Pagamento -------- --------------- Recibo -------------- 

Em    /   /  .                          Em    /   /   .                         

 

Pague-se a importância                   recebi a importância  

Acima processada      ------------------ Acima Processada      ------- 

 

                    DIRETOR DE FINANCAS                      ASSINATURA CREDOR 

----------------------------------------------------------------------------Cheque                                   Certifico 

Haver Pago                    

                                         A Importância Acima                     

Banco                                    Mencionada           

                                                           TESOUREIRO  

Recursos:                                                   

 
  



        PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
            CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                        Emancipado em 28/10/1917 

        UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 ANEXO III - LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS)  

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

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. 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

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: ______________________________________________________ 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

 
Contrato nº _______  
Processo Licitatório nº _________ 
Modalidade: ___________________ 
Objeto:  
 
Contratado: 
CNPJ:      I.E.: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail:           Site: 
Responsável: 
CPF:      R.G.: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
 

 
Pela presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos do contrato nº 
_______, referente ao processo licitatório nº ______ - modalidade _______________, que tem como objeto 
___________________________, do decreto municipal nº 6.342/18, e das normas e obrigações legalmente 
impostas pela legislação aplicável, em especial a lei nº 8666/93, que rege os processos licitatórios e contratos. 
Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da empresa, 
especialmente quanto ao endereço eletrônico (e-mail), pelo qual deverá ocorrer todas notificações, citações e 
intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual processo de responsabilização e aplicação 
de penalidade. 
Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do Município de Novo 
Horizonte, disponível no endereço: www.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, a partir de então, a contagem 
dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre outros de interesse das partes. 
Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima. 
 
 

____________,__/__/_____ 
Local e data 

 
_________________________________ 

Contratado 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO – ART. 43, III, DA LF Nº. 8.666/93 

 
 
 
Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
NOVO HORIZONTE – SP 
 
 
 
 
 
 
 

Por meio desta a empresa 

____________________________________________ CNPJ nº __________________, 

estabelecida na Rua __________________, nº. _____,  bairro ________, na cidade de ________, 

representada pelo Sr. ___________________________, portador da Cédula de Identidade nº. 

_________________-SSP/__ e do CPF/MF nº ______________, DECLARA não ter a intenção em 

impetrar recurso quanto à fase de classificação das propostas, no CONVITE Nº. ___/____, podendo 

a Comissão Permanente de Licitação prosseguir o certame, com o julgamento das propostas.  

 

Por ser verdade, 

Firmo a presente, 

 

_____________________, __ de _________________ de ____ 

 
 

____________________________ 
Ass do Responsável 

 
 
 
(papel da empresa) 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa ____________________________________________________________, CNPJ 
_____________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto,  a exercer o direito de preferência como critério de desempate nesta 
licitação. 
 
 
Novo Horizonte, __ de ________________ de ____ 
 
 

Assinatura do representante legal. 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 
Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa 
____________________(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão 
Presencial nº 030/2013, da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, declaro, sob as penas da lei, 
que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 22 de novembro de 1989, a 
__________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal.  
 

São Paulo, em ____ de ________________ de ____ 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal:_____________________ 
RG do representante legal:_________________ 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
CONVITE Nº. ___/2022 
 
PROCESSO Nº. ___/2022 
 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
OBJETO: Aquisição com entrega imediata de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E 
PAPELARIA, para diversas Repartições Públicas do Município, conforme descrição constante 
do Termo de Referência - ANEXO I. 
 
PROPONENTE:  
C.N.P.J: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
FAX: 
EMAIL: 
CONTATO 
 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA  PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA Preço 
unitário 

Valor 
Total 

01       

02       

...       

...       

...       

TOTAL  

 
Declaramos conhecer e aceitar as condições específicas e gerais desta licitação e 

comprometemo-nos a fornecer o item, pelo preço unitário proposto. 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de 

apresentação da mesma. 
  
 
 

________________, ___ de ____________ de ____ 
Representante legal 

 
 

(ESTA PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE) 
 
 
 

 


