
 
 

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

                         DIVISÃO 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 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 130/2020 

 

LOCAÇÃO DE SALA EQUIPADA EM CLÍNICA VETERINÁRIA PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE. 

 

“Contratação de pessoa física ou jurídica para locação de sala, equipamentos/material (exceto 

material de consumo) em clínica veterinária, para fins de realização das castrações de animais de 

pequeno porte (cães e gatos), no perímetro urbano, pelo período de 07 meses, no município de 

Novo Horizonte – SP, conforme estabelecido no Decreto nº 6.744/2019, atendendo as 

especificações do Anexo I. 

 

 

O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SP, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei federal 

nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal 

nº. 4.369, de 07 de novembro de 2007, Decreto Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, Decreto 

Municipal nº 6.761/19 de 02 de outubro de 2019 e 6.895/20 de 17 de março de 2020 e Lei Complementar 

nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações constantes da Lei 147/14 de 07 de agosto de 2014, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00 DO DIA 16 DE JUNHO DE 2020, na 

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n°. 185, 

centro, Município de Novo Horizonte, o pregoeiro e a Equipe de Apoio, reunir-se-ão com a finalidade de 

receber propostas de pessoas físicas ou empresas do ramo pertinente ao objeto deste Edital. 

 
1. OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para locação de sala, equipamentos/material 

(exceto material de consumo) em clínica veterinária, para fins de realização das castrações de 

animais de pequeno porte (cães e gatos), no perímetro urbano, pelo período de 07 meses, no 

município de Novo Horizonte – SP, conforme estabelecido no Decreto nº 6.744/2019, atendendo 

as especificações do Anexo I. 

 

 
PRAZO DA LOCAÇÃO: 07 meses, podendo ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal, 

se assim o interesse público o exigir.  

 
2. DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O pagamento será realizado mensalmente, até o 5º (quinto) dia subsequente ao mês de locação. 

2.2.  Para a efetivação do pagamento, deverá o recibo conter a assinatura da Secretária Municipal da 

Saúde respectiva, atestando a locação no período.   

2.3. O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de titularidade da 

CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do locador. 

 
3. DO EDITAL:  

3.1. No ato do conhecimento do Edital de Licitação, deverá o interessado verificar o seu conteúdo, 

não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
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3.2. São partes integrantes deste Edital:  

 

 

 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

ANEXO VII COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 

ANEXO VIII DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

ANEXO  IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

 

3.3. A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste Edital e 

seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

4.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto neste edital, deverá apresentar 

a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 

identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:  

 
AO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2020 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA.  

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  

 
AO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2020 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  

 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, conforme descrito no item 

5.4, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, 

que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 

no interesse da representada.  

5.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.  

5.3. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 5.1 e os documentos descritos nas 

alíneas “a” e “b” do item 6.3 deverão ser apresentadas fora dos envelopes.  

5.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:  

a) Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 
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a.1) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;  

a.2) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 

sociedade por ações;  

a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil;  

a.4) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações, em decorrência de tal investidura, e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;  

a.5) Registro comercial, se empresa individual. Carteira de Identidade Civil e CPF, no caso de 

proprietário do imóvel, como Pessoa Física. 

b)  se  representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, com a firma do outorgante reconhecida, em que 

conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, §1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa 

outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a 

indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou  

 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência 

dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes 

ao certame.  

 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do 

ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.  

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 

carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento 

para os fins deste procedimento licitatório.  

5.5 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.  

5.6 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n.º01 - 

PROPOSTA e nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO.  

6.2  Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária.  

6.3  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:  

a) Comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, 

bem como para a prática dos demais atos do certame;  

b) Apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo 

III).  

7. PROPOSTA DE PREÇO 
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7.1. A proposta deverá ser apresentada conforme Anexo IV (Proposta Financeira), em folhas, de 

preferência, sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 

e deverá conter:  

a) o número do Processo e número deste PREGÃO; 

b) a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail), este último se houver, para contato; 

c) apresentar a descrição do item do pregão, em conformidade com as especificações contidas no 

ANEXO I, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 

mais de um resultado.  

d) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 

e) apresentar preço unitário e total da locação, expresso em moeda corrente nacional, fixo e 

irreajustável, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 

será considerado o de menor valor efetivo do item unitário. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 

duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver.  

7.2. Ganhará o direito de contratar com a administração pública a empresa ou a pessoa física, que ofertar 

o menor valor mensal, considerando o preço de referência exposto no Anexo I.  

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor 

mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos 

lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.  

 

8.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior poderão, as 

autoras das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.  

8.3. No curso da sessão, as autoras das propostas, que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, 

serão convidadas individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos em valores distintos 

e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da 

vencedora.  

8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances.   

8.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

obedecida à ordem prevista nos itens 8.3 e 8.4.  

8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.   

8.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,5% (meio por cento).  

8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes neste edital.  

8.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão 

da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances no 
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item, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de 

ordenação das propostas.  

8.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor.  

8.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado, 

o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 

consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.  

8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 

vencedora a licitante que ofertar o menor preço mensal, desde que a proposta tenha sido apresentada de 

acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

8.13. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) Apresentarem preço superior ao máximo permitido (R$ R$ 5.366,66). 

b) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;  

c) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;  

d) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 
item 8 deste Edital;   

e) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
inexequíveis.  

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 

com o instrumento convocatório.  

8.14  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.  

8.15  Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, 

da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 6.6, deste edital.  

 

8.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 10% (dez) à proposta de menor 

valor, desde que esta não seja apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.  

8.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada 

para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de 

menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.  

 

c) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese 

do item 8.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item.  
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8.17. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 8.16. 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor 

valor.  

8.18. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.  

8.19. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto, serem esclarecidas previamente junto a Secretaria de Municipal da Saúde 

e/ou na Divisão de Licitações.  

8.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.  

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante, se Pessoa Jurídica, deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº. 02, os seguintes documentos:  

9.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores;  

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir.  

d) Carteira de Identidade Civil e CPF no caso de pessoa física;  

9.1.1.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 

9.1.1, a empresa ou pessoa física que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto 

neste edital.  

9.1.2. REGULARIDADE FISCAL:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF),   

b) Certidão de Regularidade Fiscal do Estado da sede / matriz;  

c) Certidão de Regularidade Fiscal do Município de domicilio ou Sede do Licitante;  

d) Certidão conjunta de Regularidade Fiscal da Receita Federal e da Dívida Ativa da União;  

e) Certidão de Regularidade de Situação relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS.  

9.1.3. Declaração de Inexistência de fatos impeditivos à habilitação nos termos do Anexo II.  

9.1.4. Declaração que a Licitante não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menores de 16 anos, ressalvando o menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, conforme Anexo II.  

9.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação, dos itens 9.1.1 e 9.1.2, poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto 

licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.  
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Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo 

de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como 

complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.  

9.3 – A microempresa ou a empresa de pequeno porte que atender ao item 5.6 e possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.1.2, deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em cinco dias 

úteis, a contar da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.  

9.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério 

da Administração, desde que seja requerido pelo interessado de forma motivada e durante o transcurso 

do respectivo prazo.  

9.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 9.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro 

fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.  

9.3.3. O benefício de que trata o item 9.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.  

9.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 9.3, implicará na inabilitação do 

licitante e a adoção do procedimento previsto no item 10.2, sem prejuízo das penalidades previstas neste 

edital.  

9.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.  

 
9.5 -  REGULARIDADE TRABALHISTA  

a) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.     

9.6 – Se a licitante for pessoa física, deverá apresentar no envelope referente a documentação, em via 

original ou cópia reprográfica, cópia do CPF e Carteira de Identidade, bem como Alvará de Folha Corrida, 

certidão negativa de débitos municipais, Escritura do Imóvel e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço 

mensal, será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  

10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 

obtido preço melhor.  

10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 

seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 

esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 

direito de recorrer por parte da licitante.  

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, 

esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.  
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11.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 

que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 

recurso no prazo de 02 (dois) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a 

todas, vista imediata do processo.  

11.3.A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  

11.4. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata a 

síntese do motivo, devendo juntar as razões do recurso no prazo de 03 (três dias).   

12. DAS PENALIDADES 

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. 

12.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato ou o descumprimento de qualquer dos deveres nele 

elencados, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às penalidades de: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da 

contratação, até o limite de 30 (trinta) dias, caso o(a) LOCADOR(A) descumpra as obrigações pactuadas, 

sobretudo no que tange ao prazo de término de construção/reforma/adaptação do imóvel; 

c) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória; 

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Novo Horizonte, pelo prazo de até 

dois anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

12.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do (a) LOCADOR (A), o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Município de Novo Horizonte ou, ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

12.7. Caso a LOCATÁRIA determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIA. 

12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
13. DO RECURSO FINANCEIRO 
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13.1. As despesas decorrentes do presente PREGÃO correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

021001 – Fundo Municipal De Saúde 

Func: 10.305.0010.2052.0000 – Manutenção Das Atividades Da Vigilância Epidemiológica 

Cat. Econ: 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Também serão aceitos pedidos de esclarecimentos encaminhados por meio do e-mail 

licitacao@novohorizonte.sp.gov.br ou fac-símile, através do telefone (17) 3543-9015, no horário das 07:30 

às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas. 

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no sitio oficial do Município. 

14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 

certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro 

dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.  

14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 

endereço, e-mail e os números de fax e telefone.   

14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, autenticada por Servidor 

Municipal responsável pelo cadastro. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) 

ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados no ato de sua habilitação.  

14.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

14.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº8. 666-

93).  

14.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Horizonte para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 

e da aquisição dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

 

Novo Horizonte, 29 de maio de 2020. 

 

 

TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

Locação de sala, equipamentos/material (exceto material de consumo) em clínica veterinária afim 

de realização das castrações de animais de pequeno porte (cães e gatos), conforme estabelecido 

no Decreto nº 6.744/2019. Tal locação terá início no máximo 15 dias após a assinatura do contrato 

e se encerrará na data de 31/12/2020, podendo ser prorrogado caso haja necessidade e interesse de 

ambas as partes. 

2. JUSTIFICATIVA 

Dentre os objetivos da Secretaria Municipal de Saúde, está o controle da população de animais 

domésticos do município e para tanto a castração destes é uma das medidas mais importantes, uma 

vez que diminui a entrada de novos indivíduos na população. O município apresenta áreas com 

grande quantidade de animais errantes, para os quais o controle populacional é prioritário. 

Ao se utilizar a castração enquanto uma das medidas de controle populacional a grande 

preocupação não é quanto àqueles animais que são castrados e sim com relação àqueles que não 

o são, devido a possibilidade de estes reporem a população de animais, principalmente aquela de 

cães e gatos não domiciliados. Assim sendo a literatura especializada recomenda a castração por 

saturação, ou seja, elencar áreas, e procurar castrar 100% da população de cães e gatos férteis; 

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação visa garantir local com equipamentos apropriados e legalmente cadastrado no 

CRMV para realização de ações de controle de Natalidade (diminuir animais comunitários, 

errantes e domiciliados nas ruas), redução de doenças infectocontagiosas. Assim como também 

tendo propósito de garantir um bem-estar aos animais domésticos e os demais que convivem com 

os mesmos prevenindo zoonoses.  

O município possui uma equipe já contratada e um local onde futuramente serão realizadas as 

castrações, no entanto o local necessita de adequações estruturais, a qual necessitará passar por 

processo licitatório e que já está em fase de coleta de orçamentos. No entanto é sabido que o 

processo é moroso e a realização das adequações após a contratação da empresa vencedora 

também demanda tempo, o que justifica a necessidade e a relevância da contratação solicitada. 

3. PÚBLICO ALVO 

Atendimento à população canina e felina em situações de rua, comunitários e/ou domiciliados, 

conforme critérios de prioridades definidos na lei municipal nº 4.908/19 regulamentada pelo 

Decreto nº 6.744/2019. 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

Lei Federal nº 10.520/06 e no que couber a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências, suas alterações e legislação complementar. E Lei 

municipal nº 4.908/19. 
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5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes dos objetos a serem licitados correrão por conta da dotação orçamentária 

790. 

6. DA MÉDIA ORÇAMENTÁRIA 

6.1 O PREÇO MÁXIMO MENSAL ADMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO DO OBJETO 

A SER LICITADO É DE R$ 5.366,66 (Cinco Mil Trezentos e Sessenta e seis Reais e Sessenta 

e Seis Centavos) conforme média de preços. 

TABELA DE ORÇAMENTOS 

Empresa/Fonte Item 
Valor Mensal 

(R$) 

Empresa 01 Thuani Telésforo Mariano R$ 5.000,00 

Empresa 02 Maithê Bazaglia Alves R$ 5.500,00 

Empresa 03 Thiago Luis Doro Pereira R$ 5.600,00 

Média orçamentária obtida através de 03 (três) orçamentos. R$ 5.366,66 

 

7.  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ITENS MÍNIMOS NECESSÁRIOS) 

7.1. Quanto a estrutura física mínima e equipamentos/materiais mínimos exigidos. 

ESTRUTURA FÍSICA: 

 01 sala de recepção 

 01 sala de consulta 

 01 sala de cirurgia 

 01 sala de esterilização 

 01 sala de pós operatório 

 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS: 

 01 mesa de atendimento 

 01 mesa cirúrgica 

 01 calha cirúrgica 

 01 kit de oxigênio completo 

 01 foco cirúrgico 

 01 geladeira 

 01 balança (mínima de 100 kg) 
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 01 armário para medicamentos/materiais 

 04 kits de castração completo 

 01 colchão aquecedor 

 01 autoclave 

 05 baias pré e pós-operatória 

7.2 - A empresa vencedora deverá apresentar alvará e licença de funcionamento vigente. 

7.3 - Os procedimentos de castração que serão realizados nas dependências da qual se trata o objeto 

deste termo de referência serão realizados por profissionais contratados pela Organização Social 

que faz a Gestão dos Serviços de Saúde do Município, através do Contrato de Gestão 001/SS/2019, 

não fazendo parte assim do objeto deste termo de referência. 

7.4 - Todo material cirúrgico e medicamentos necessário para a realização das castrações será de 

responsabilidade da Organização Social que faz a Gestão dos Serviços de Saúde do Município, 

através do Contrato de Gestão 001/SS/2019, não fazendo parte assim do objeto deste termo de 

referência. 

7.5 - Todo material de limpeza e pessoal necessário para a higienização das dependências, objeto 

deste termo de referência, serão de responsabilidade da Organização Social que faz a Gestão dos 

Serviços de Saúde do Município, através do Contrato de Gestão 001/SS/2019, não fazendo parte 

assim do objeto deste termo de referência. 

7.6 - Todas as despesas com água e energia elétrica correrão por conta da empresa 

CONTRATADA. 

7.7 - Poderão participar desta contratação empresas sediadas no município ou que se instalarem 

no prazo de 15 dias da data de homologação. 

7.8 – A locação será pelo período de 7 (sete) meses, podendo ser prorrogada caso haja necessidade 

e interesse de ambas as partes. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1- Esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone 17 

3542-9924. 

8.2- A empresa vencedora deverá apresentar Alvará de Vigilância Sanitária de onde serão 

realizados os procedimentos, no Município de Novo Horizonte – SP, no momento da assinatura 

do contrato. 

 

Novo Horizonte, 15 de Abril de 2020. 

______________________________________________ 

Marcela Girotto Troncoso 

Secretaria Municipal de Saúde 

Novo Horizonte-SP 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., 

representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) 

seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 

....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a 

(Razão Social da Empresa) perante .................... (Indicação do órgão licitante), no que se referir ao 

presente PREGÃO PRESENCIAL nº. ___/____, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas 

as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 

lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução 

de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 

manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da 

sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

Local e data. 

Assinatura 

 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma 

deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja 

expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  FATOS  IMPEDITIVOS  À  

HABILITAÇÃO  

(MODELO)  

 

Nome da Empresa ou Pessoa Física ______________CNPJ nº ________________,sediada em 

_____________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores.  

 

(Local),. ....... de ............................. de 2020  

 

 

____________________________  

NOME, IDENTIFICAÇÃO,  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA ou PESSOA  

FISICA  
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ANEXO IV 

Minuta do Contrato 

CONTRATO Nº. ---/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ---/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. ---/2020 

 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

NOVO HORIZONTE E O SR(a) ------------------------------- 

 

 

Pelo presente Termo de Contrato de Locação de imóvel, que fazem entre si o MUNICÍPIO DE NOVO 

HORIZONTE, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF no. 

45.152.139/0001-99, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, no. 185, centro, neste ato representado 

por seu Prefeito em exercício, Senhor TOSHIO TOYOTA, brasileiro, médico, portador da Cédula de 

Identidade (RG) nº. 4.217.604-SSP/SP e no CPF/MF sob nº. 836.817.288-87, residente e domiciliado à 

Rua 15 de novembro, nº. 1136, Vila Patti, nesta cidade, doravante denominado 

CONTRATANTE/LOCATÁRIO, e de outro lado, o senhor ----------------------------------, brasileir_, autônom_, 

portador da Cédula de Identidade (RG) nº. -------------------- – SSP/SP, e inscrit_ no CPF/MF sob o nº. -----

-------------, residente na Rua --------------------, nº ----------, Centro, nesta cidade de Novo Horizonte - SP, 

doravante denominado CONTRATADO/LOCADOR, ajustam o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL URBANO, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente do artigo 

62, § 3º, do referido diploma legal, e da Lei Federal nº. 8.245, de 18 de outubro de 1991, e suas alterações 

posteriores, e de acordo com o processo licitatório nº. ---/2020, Pregão Presencial nº. ---/2020, parte 

integrante deste instrumento independentemente de transcrição, juntamente com o laudo de vistoria e 

avaliação do imóvel, datado de __ de --------- de 20--, fls. --/--, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1. Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a CEDER EM LOCAÇÃO O IMÓVEL 

...................................................., nos termos do Edital Pregão Presencial ___/____  

Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para locação de sala, equipamentos/material (exceto 

material de consumo) em clínica veterinária, afim de realização das castrações de animais de pequeno 

porte (cães e gatos), no perímetro urbano, pelo período de 07 meses, no município de Novo Horizonte – 

SP, atendendo as especificações do Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO  

2. – O preço a ser pago pelo MUNICÍPIO, referente ao objeto descrito na Cláusula primeira será de R$ 

............................  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO  

3. O pagamento será realizado em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº ___/____, ou 

seja, mensalmente, até o 5º (quinto) dia subsequente ao vencido, mediante apresentação do recibo. 

3.1 – Para a efetivação do pagamento, o recibo deverá conter a assinatura da Secretária Municipal da 

Saúde.   

3.2 – O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de titularidade 

da CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do locador.  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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4.1 - O prazo da presente locação é de __ (--------) meses, iniciando-se em --- de -------- de 2020, e 

cessando de pleno direito em ---- de --------- de 2021, independente de notificação, aviso ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, obrigando-se o LOCATÁRIO a desocupar o imóvel ora locado, na data antes 

referida, entregando-o nas condições previstas neste instrumento contratual. 

4.2 - O contrato poderá ser sucessivamente prorrogado pelas partes, enquanto houver necessidade 

pública a ser atendida através da presente contratação, mediante assinatura de termo aditivo, após 

apresentação de justificativa por escrito e autorização da autoridade competente para celebrar o contrato 

em nome do LOCATÁRIO. 

4.3 - Para a extensão do prazo contratual é indispensável prévia análise por parte da Procuradoria Jurídica, 

órgão ao qual deve ser encaminhado o pedido de renovação, em tempo hábil para a devida apreciação. 

4.4 - É vedada a prorrogação automática do presente contrato e, na hipótese de irregularmente verificar-

se a continuidade de utilização do imóvel pelo LOCATÁRIO após findo o prazo ajustado entre as partes 

não ocorrerá a transformação do contrato em pacto por prazo indeterminado. 

4.5 - Nos termos da Lei Federal nº. 10.192, de 14.02.2001, a cada período de 12 (doze) meses, contados 

da data da proposta ou do último reajuste, é permitido o reajustamento do valor do aluguel, para tanto, 

será levado em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DOS RECURSOS 

5.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Elemento de Despesa abaixo, 

do orçamento do exercício de 2020: 

Conta nº. ___/2020 

Unid: 021001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Func: 10.305.0010.2052.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Cat.Econ:3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1 - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 

específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles.  

6.2 - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pelo fornecimento do imóvel em locação.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO  

7 – A inexecução total ou parcial do contrato, bem como o descumprimento de qualquer dos deveres 

nele elencado sujeitara o LOCADOR, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na Lei Federal 

nº 8.666/93 (Lei de Licitações), no Projeto Básico e no Edital constantes do Processo nº ---------------------.  

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO  

8 - Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, da Lei Federal n.º 8.666/93.  

8.1 – A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados ao CONTRATANTE.  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 

9.1 - O LOCADOR é obrigado a: 

I – Entregar ao LOCATÁRIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e na data 

fixada neste instrumento; 

II – Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado; 
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III – Responder pelos vícios e defeitos anteriores à locação; 

IV – Fornecer ao LOCATÁRIO recibo discriminado das importâncias a este paga, vedada a quitação 

genérica; 

V – Pagar as taxas de administração imobiliária e de intermediações, se existirem; 

VI – Pagar os impostos (IPTU), água, energia elétrica, telefone e taxas, e ainda o prêmio de seguro 

contrafogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel; 

VII – pagar as despesas extraordinárias de condomínio, aí se incluindo todas aquelas que não se refira a 

gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente as enumeradas no parágrafo único do artigo 

22 da Lei nº. 8.245/91 se for o caso. 

VIII - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de qualificação e habilitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO: 

10.1 - O LOCATÁRIO é obrigado a: 

I – Pagar pontualmente o aluguel; 

II – Utilizar o imóvel para atendimento de finalidade pública; 

III – Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes 

de seu uso normal e aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

IV – Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja 

reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros; 

V – Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações provocados 

por si ou seus agentes; 

VI – Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e encargos 

condominiais de sua responsabilidade, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade 

pública, ainda que dirigida a ele, LOCATÁRIO; 

VII – Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia, de dia 

e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado por terceiros, na hipótese de alienação do mesmo 

em quando não possuir interesse no exercício de seu direito de preferência de aquisição; 

IX – Permitir a realização de reparos urgentes pelo LOCADOR, com direito a abatimento do valor do 

aluguel na hipótese de os reparos durarem mais de 10 (dez) dias e a rescindir o contrato caso seja 

ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DO LOCATÁRIO: 

11.1 - Com base no § 3º do artigo 62 e no artigo 58, I e II da Lei nº. 8.666/93 são atribuídas ao LOCATÁRIO 

as seguintes prerrogativas: 

I - Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação ao atendimento da finalidade de interesse 

público a que se destina, sendo sempre assegurada ao LOCADOR a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do ajuste; 

II - Rescindir unilateralmente o contrato, independentemente do pagamento de multa ou de aviso prévio, 

após autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, pelos motivos a seguir: 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações do LOCADOR; 

b) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade a que está subordinado o órgão que intermedeia o presente ajuste, e exaradas 

no processo administrativo a que se refere o contrato; 

c) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do 

contrato. 
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11.2 - Rescindido o contrato pelos motivos enumerados nas alíneas “b” e “c” desta cláusula, sem que haja 

culpa do LOCADOR, será o mesmo ressarcido dos prejuízos comprovadamente sofridos e terá direito ao 

pagamento dos aluguéis relativos ao período em que vigeu o ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISÃO: 

12.1 - Além das hipóteses de rescisão unilateral por parte do LOCATÁRIO enumeradas na cláusula 

anterior, poderá ser rescindido o presente contrato: 

I - Por mútuo acordo entre as partes; 

II - Em decorrência da prática de infração legal ou contratual por quaisquer das partes; 

III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo LOCATÁRIO; 

IV – Em virtude de desapropriação do imóvel, desocupação determinada pelo Poder Público ou incêndio. 

 

12.2 - Na hipótese de ser o locador pessoa física, sua morte acarreta a transmissão da locação aos 

herdeiros. 

 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS BENFEITORIAS 

13.1 - O LOCATÁRIO fica desde já autorizado a realizar no imóvel locado toda e quaisquer obra e 

benfeitoria necessária ou útil para a execução da finalidade pública a ser atendida pela presente locação, 

sendo desnecessário prévio e expresso consentimento do LOCADOR. 

 

13.2 - O valor de toda e qualquer benfeitoria útil ou necessária não removível sem causar danos ao imóvel 

realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser abatido dos alugueis a serem pagos, até o limite máximo de 20% 

(vinte por cento) de cada parcela mensal, até integral ressarcimento. Abatimentos acima do percentual 

indicado poderão ser realizados após expresso consentimento por escrito do LOCADOR. 

 

13.3 - Na impossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas nos termos do parágrafo primeiro 

desta cláusula, fica o LOCATÁRIO autorizado a reter o imóvel, até que seja integralmente indenizado. 

 

13.4 - Finda a locação, toda e qualquer benfeitoria removível realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser 

levantada, às suas expensas, desde que sua retirada não acarrete danos ao imóvel. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: 

14.1 - Nos termos do artigo 27 e seguintes da Lei nº. 8.245/91, no caso de venda, promessa de venda, 

cessão, promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento do imóvel locado, o LOCATÁRIO tem 

preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o LOCADOR 

dar-lhe ciência do negócio mediante notificação judicial ou extrajudicial. 

 

14.2 - O LOCATÁRIO terá prazo de 30 (trinta) dias para manifestar de forma inequívoca sua intenção em 

adquirir o imóvel. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO: 

15.1 - Na hipótese de o LOCATÁRIO não possuir interesse em adquirir o imóvel locado, fica desde já 

acertado, conforme artigo 8º da Lei nº. 8.245/91, que para o caso de sua alienação ou cessão a terceiros 

permanecerá vigente o presente contrato de locação. 

 



 
 

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

                         DIVISÃO 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 

 

15.2 - O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao 

locador, com antecedência mínima de trinta dias (Art. 6º, da lei 8.245/91) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE: 

16.1 - O presente contrato será publicado na imprensa oficial do município, na forma do parágrafo único 

do artigo 61 da Lei nº. 8.666/93, como condição indispensável à sua eficácia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

17.1 - O presente contrato será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada (art. 

62, § 3º, inc. I), disposições pertinentes da LOM – Lei Orgânica do Município de Novo Horizonte, parecer 

da Consultoria Jurídica Municipal e pelas normas afetas ao Direito Privado (Lei no 8.245/91). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ADITAMENTOS 

18.1 - Toda e qualquer modificação dos termos do presente ajuste será formalizada através de termo 

aditivo, após prévia manifestação da Assessoria Jurídica, em conformidade com o disposto no artigo 60 

da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: 

19.1 - Fica estabelecido o Foro de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma. 

 

 

TOSHIO TOYOTA 
PREFEITO MUNICIPAL 
Contratante/Locatário 

 
Contratado/Locador 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

WILIAM APARECIDO PAULINO 
RG 46.790.147-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEANDRO JOSÉ NACIMBENI 
RG: 26.894.399-0 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CONTRATADO: 

CONTRATO Nº  

OBJETO: 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. ESTAMOS CIENTES DE QUE: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito 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, conforme 
dados abaixo indicados, 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) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

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: _________________________________________________ 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: TOSHIO TOYOTA 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: CPF: 836.817.288-87 - RG: 4.217.604 
Data de Nascimento: 20/07/1949 
Endereço residencial completo: Rua XV de novembro, nº 1136 – Vila Patti 
E-mail institucional: gabinete@novohorizonte.sp.gov.br –  
E-mail pessoal: t.toyota@hotmail.com 
Telefone(s): (17) 3542 – 2024 – (17) 3543 – 9000 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: TOSHIO TOYOTA 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: CPF: 836.817.288-87 - RG: 4.217.604 
Data de Nascimento: 20/07/1949 
Endereço residencial completo: Rua XV de novembro, nº 1136 – Vila Patti 
E-mail institucional: gabinete@novohorizonte.sp.gov.br –  
E-mail pessoal: t.toyota@hotmail.com 
Telefone(s): (17) 3542 – 2024 – (17) 3543 – 9000 
Assinatura:______________________________________________________ 
 

mailto:gabinete@novohorizonte.sp.gov.br
mailto:t.toyota@hotmail.com
mailto:gabinete@novohorizonte.sp.gov.br
mailto:t.toyota@hotmail.com
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Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

Contrato nº _______ Processo Licitatório nº _________ 

Modalidade: ___________________ 

Objeto: 

 

Contratado: 

CNPJ:     I.E.: 

Endereço: 

Telefone: 

Email:          Site: 

Responsável: 

CPF:      R.G.: 

Endereço: 

Telefone: 

Email: 

 

Pelo 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 SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(MODELO)  

 

 

A empresa ou pessoa física______________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº. __________________________, por intermediário de seu representante legal o(a) Senhor(a) 

______________________________ _________________, portadora da carteira de identidade 

nº.____________ e CPF nº. _____________________, declara para o fim 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, salvo os maiores de 14 anos na condição de aprendiz.   

 

 

________________,___ de ____________de 20___.   

 

____________________________  

NOME, IDENTIFICAÇÃO,  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA  
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ANEXO VI 

 

 

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 Presencial nº ___/____, realizado pela Prefeitura Municipal de Novo 

Horizonte – SP. 

 

 

 

 

Local e data _____________________ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante 

Nome do representante:............................... 

RG nº........................... 
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ANEXO VII 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

(enviar pelo e-mail licitação@novohorizonte.sp.gov.br) 

 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 044/2020 

PROCESSO n° 130/2020 

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para locação de sala, equipamentos/material (exceto 

material de consumo) em clínica veterinária, afim de realização das castrações de animais de pequeno 

porte (cães e gatos), no perímetro urbano, pelo período de 07 meses, no município de Novo Horizonte – 

SP, atendendo as especificações do Anexo I. 

Denominação: 

CNPJ n°: 

Endereço: 

e-mail: 

Cidade: Estado: 

Telefone: Fax: 

Obtivemos, através do acesso à página www.licitacao@novohorizonte.sp.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local: , __ de ______________ de ____. 

Nome: 

 

SENHOR LICITANTE, 

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de Licitações. 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte da comunicação, por meio de 

fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos 

disponibilizados acerca do processo licitatório. 

Novo Horizonte, 29 de maio de 2020. 

 

TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 

mailto:licitação@novohorizonte.sp.gov.br
http://www.licitacao@novohorizonte.sp.gov.br/


 
 

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

                         DIVISÃO 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 VIII 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

(JUNTO COM A PROPOSTA) 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome Completo: 

____________________________________________________________________ 

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CPF: _____________________ RG: _______________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/___________ 

Endereço residencial completo: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Cidade _________________________ estado: ______________________________  

CEP ____________________ 

E-mail institucional: __________________________________________________ 

E-mail pessoal: _____________________________________________________ 

Telefones: (___) __________________ (___) ______________________ 
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ANEXO IX 

 

EDITAL DE PREGÃO Nº ---/---- 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

ART.  81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SP 

 

 

 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu 

representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO Nº 

---/----, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, 

Vice-Prefeito, Vereadores, Servidores, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou 

parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 81 da Lei 

Orgânica do Município de Novo Horizonte - SP.  

 

 

___________, ____ de _____________ de20__.  

 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente 

 

 

 

 

 


