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PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2022 - PROCESSO N.º 20/2022 

EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
Referência: Pregão Presencial nº 13/2022 
 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de acordo com as 
especificações do Anexo IV – Formulário de cotação de preços e especificação do objeto. 
 
Tipo de Licitação: A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM, será 
integralmente conduzida pela pregoeira, assessorada por sua equipe de apoio, e será regido 
nos termos da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 
123/2006, consoante as condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus Anexos, 
constantes do processo indicado acima. 
 
Encerramento (Entrega dos envelopes)  no Protocolo Geral do Paço Municipal: dia 
10/10/2022 às 10h00 
 
Sessão Pública do Pregão Presencial na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito: 
10/10/2022 a partir das 10h00 
 
Local: Av. Antônio de Castro Figueirôa nº 100 – Centro – Alumínio/SP – CEP: 18125-000. 
 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 com as 
respectivas alterações e Lei Complementar nº 123/06. 
 
                       A Prefeitura Municipal de Alumínio torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial e receberá os 
envelopes “A” (PROPOSTA) e “B” (HABILITAÇÃO) no local acima indicado, e os mesmos 
deverão ser protocolizados no Protocolo Geral.  
 
                        O edital poderá ser adquirido através do site: www.aluminio.sp.gov.br 
 
DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 
Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:  

 
➢ Anexo I – Termo de Credenciamento; 

➢ Anexo II – Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 

➢ Anexo III – Projeto Básico; 

➢ Anexo IV – Formulário de Cotação de Preços e Especificação do objeto. 

➢ Anexo V- Memorial Descritivo 

➢ Anexo VI- Minuta de Contrato 

 
 
 

http://www.aluminio.sp.go.br/
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2 – DO OBJETO 
 
2.1.  A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, 

conforme descrito no Anexo V integrante deste edital. 
 

3– CONDIÇÔES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1.  As empresas que desejarem participar do pregão deverão protocolar na Divisão de 
Legislação Executiva os dois envelopes fechados indicando, respectivamente, 
“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na parte externa o nº do pregão, nome 
da empresa, local, data e hora da realização do certame. 

 
3.2.   Licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de 

Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste Edital, aos 
cuidados da pregoeira Sra. Kátia Alves Leal.  

 
3.3.   Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, 

empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que 
estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Alumínio. 

 
4 – DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 
4.1.   As licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto a pregoeira por meio de 

um representante, devidamente munido de uma procuração que o nomeie a participar 
deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, 
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços, firmar 
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso, assinar a ata e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao presente certame. 

 
4.2.   Instaurada a sessão, as licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
 
4.3.   As licitantes que desejem encaminhar seus envelopes via postal com AR também 

deverão apresentar a declaração acima juntamente com a proposta comercial e, caso 
não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ficarão impossibilitadas 
de praticar os atos descritos no item 4.1. 

 
5 – DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 
5.1 Por força da Lei Complementar nº 123/06, as microempresas – ME e as empresas de 

pequeno porte – EPP que tenham interesse em participar deste Pregão deverão observar 
os procedimentos a seguir dispostos: 

 
a) as licitantes que se enquadrem na condição de microempresa – ME ou empresa 

de pequeno porte – EPP, e que eventualmente possuam alguma restrição no  
tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tal 
informação expressamente na declaração prevista no item 3.2.; 
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b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor 

proposta seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, deverá ser 
apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, 
ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma 
restrição, bem como alguma espécie de documento que venha a comprovar sua 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 
c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor 
proposta classificada. 

 
5.2 Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do seguinte 

modo: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 

oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

 
b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será 
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); 

 
c) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na 

forma da alínea anterior, serão convocadas as Mês ou EPPs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no item 5.1, alínea  c, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar a melhor oferta; 

 
e) na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item 5.1, alínea c , o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
6 – DA PROPOSTA 

 
6.1.   Na parte externa do envelope deverá constar a palavra “PROPOSTA”. A proposta deverá 

ser impressa em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza, sem 
alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou no próprio formulário que integra o  

 presente edital. Suas folhas devem estar rubricadas e a última datada e assinada pelo 
seu representante legal, devendo constar: 

 
a) nome (identificação) da licitante, endereço, número de telefone e/ou fax, CEP e nº 

do CNPJ; 
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b) preço apresentado deve discriminar as características dos PRODUTOS  cotados, 
que devem estar em conformidade com os descritos no Anexo IV deste Edital, 
indicando o valor unitário e global, expresso em algarismos; 

 
c) A marca do produto a ser ofertado e o nome do fabricante; 
 
d) uma única cotação de preço e tipo (para cada lote); 
 
e) prazo de entrega (máximo de 15 dias improrrogáveis, salvo motivo justo 

devidamente comprovado). 
 

f) prazo de garantia (MÍNIMO 3 ANOS), prazo durante o qual estará sujeito a 
substituí-lo, em caso de defeito, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE; 

 
g)  Catalogo demonstrativo do produto cotado com suas características. 

 
h) Declaração de que no ato da inspeção, a licitante apresentará laudo técnico emitido 

por profissional legalmente habilitado, atestando que OS PRODUTOS estão de 
acordo com as normas de ergonomia da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) – NBR, da NR 17 (Norma Regulamentadora) e da Portaria 
3214/78, se forem o caso e suas atualizações e complementos. 

 
i) Agência bancária e número da conta corrente para futuros pagamentos. 

 
6.2.  A simples participação neste certame implica: 

 
a)  a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 
b)  que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da 

licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, gastos com transporte e pedágio), bem como os descontos 
porventura concedidos; 

c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega dos MATERIAIS no 
local, no preço e no prazo constantes de sua proposta; 

d) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data 
estipulada para entrega dos envelopes. 

 
6.3.   Até  dois  dias  úteis  antes  da  data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem; quanto as  dúvidas que se 
referem aos produtos serão encaminhadas aos  Responsáveis do Depto.  Requisitante; 
 
 

7 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
 
7.1.   No dia, hora e local designados neste edital, o licitante deverá protocolizar na Divisão de 

Legislação Executiva, em envelopes distintos e devidamente fechados, as propostas 
comerciais e os documentos exigidos para habilitação.  Os envelopes  deverão  indicar  
o número deste PREGÃO e conter externamente as indicações “PROPOSTA” e 
“DOCUMENTAÇÃO”. 
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7.2.   Abertos os envelopes com as propostas dos licitantes, será verificada a conformidade 
das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.  

 
 
7.3.   Será então, selecionada pela Pregoeira a proposta de menor preço por lote e as 

propostas em valores sucessivos e superiores até 10%, relativamente à de menor preço. 
 
7.4.   Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, A 

Pregoeira classificará as melhores propostas seguintes às que efetivamente já tenham 
sido por ele selecionadas, até o máximo de três, quaisquer que sejam  os preços 
oferecidos.  

 
7.5.   Às licitantes selecionadas na forma dos itens 7.3. e 7.4. será dada oportunidade para 

nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preço.   

 
7.6.   Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem empatados, será realizado um 

sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro seu lance verbal. 
 
7.7.   Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 
 
7.8.   Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor 

orçado. 
 
7.9.   Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o menor preço do lote. 
 
7.10.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pela Pregoeira, implicará 

exclusão da licitante apenas da etapa de lances verbais.  
 
7.11.   Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as propostas, em 

ordem crescente, exclusivamente pelo critério de menor preço.  
 
7.12. A pregoeira examinará a aceitabilidade do objeto e o valor da primeira classificada, em 

conformidade a este edital e seus anexos, e decidirá motivadamente a respeito.  
 
7.13.  Se aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias somente 

da licitante que a tiver formulado.  
 
7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada 

vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto (lote) para o qual apresentou 
proposta, após o transcurso da competente fase recursal.  

 
7.15.  Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências habilitatórias, 

A Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto, para o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente 
fase recursal.  
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7.16.  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as 
ocorrências e que, ao final, será assinada pela Pregoeira e licitantes presentes. 

  
 8 – DA HABILITAÇÃO 
 
8.1.  A habilitação ao presente pregão poderá ser demonstrada através do cadastro na 

Prefeitura Municipal de Alumínio, podendo em caso de dúvida ser conferida pela 
Pregoeira e Equipe de apoio, através da Internet, a regularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal, com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ou, poderá ser demonstrada diretamente pela 
apresentação dos documentos abaixo relacionados: 

  
a)   Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do prazo de validade; 

b)   Certidão de Regularidade junto ao INSS, dentro do prazo de validade; 

c)   Prova de regularidade com a Fazenda Federal, compreendendo: 

      - Certidão expedida pela Receita Federal; e 

      - Certidão expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (dívida ativa); 

d)   Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital: 

 

     - Certidão que comprove regularidade fiscal junto ao Estado ou Distrito Federal; 

e)   Prova de regularidade com a Fazenda Municipal: 

     - Certidão de regularidade fiscal junto ao Município (Tributos Mobiliários). 

f)  Certidão passada pelos distribuidores judiciais da sede da Proponente atestando a 

inexistência de pedidos de falência ou sob regime falimentar relativos à mesma, nos 

últimos 05 (cinco) anos, expedida, no máximo, a 30 (trinta) dias contados da data 

fixada para o recebimento das propostas; 

f.1) Caso a Proponente tenha atestado em regime de concordata, deverá 

apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de resolução judicial 

do processo de concordata a que a mesma se referir, emitido há menos de 

90 (noventa) dias da data prevista para entrega da proposta. 

 
8.2.   Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao 

estabelecimento licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese de centralização de 
recolhimento de tributos e contribuições pela matriz, que deverá ser comprovada por 
documento próprio, e estarem vigentes à época da abertura do envelope contendo a 
documentação. 

           
8.3.    Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, 

quanto aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis ainda que 
autenticadas. 
 

8.4.   A pregoeira verificará, ainda, quanto à habilitação da licitante: 
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a) para os nãos cadastrados, declaração da licitante de que não possui em seu quadro 

de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 
 

b) Documentos relativos à qualificação técnica - Comprovação através de certidão (ões), 
declaração (ões), atestado(s) de órgão(s) público(s) ou privado(s) (mínimo 1) de venda 
de MÓVEIS em características, quantidades e prazos compatíveis ao desta licitação. 
(para todos) 

 
c) Documentos relativos à qualificação econômica financeira - Prova de possuir capital 

social registrado e integralizado não inferior a 10% do valor estimado da contratação  
da qual esteja comprovado através da última alteração contratual registrada na 
JUCESP, admitida a sua atualização através de índice oficiais (artigo 31 parágrafo 3º 
da Lei Federal n.º 8.666/93 com sua redação atual). (para todos) 

 
8.5.    Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou por servidor da 
administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

OBS.: Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise e julgamento dos documentos, 
que estes sejam apresentados na ordem enumerada neste edital. 
 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
9.1.   No julgamento das propostas será considerado o critério de menor preço por lote, desde 

que atenda às exigências deste edital e as Leis que o regem.  
 
9.2.   O objeto desta licitação será adjudicado por lote à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) sejam 

considerada(s) vencedora(s) do certame. 
 
9.3.   Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, 

bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerado aqueles 
que estiverem acima do preço de mercado, ou manifestamente inexequíveis, nos termos 
do art. 48 da Lei nº 8.666/93. 

 
10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, observando-se o rito previsto no inc. XVIII do art. 4º da Lei nº 
10.520/02. 

 
10.2.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 

Assessoria de Gabinete (Licitações e Contratos). 
 
10.3.    O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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10.4.  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto à vencedora. 

 
11 – DAS PENALIDADES 
 
11.1.   A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 

presente edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem 
como aos arts.  86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
11.2.  De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de 
atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 
10 (dez) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

 
11.3.  Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, 

a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 

a. advertência; 
b. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior. 

 
 
11.4.  Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido 
de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 

 
11.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas 
as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da 
punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.  

 
12– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1.  As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 2022-326 Vínculo 01.510.0000 Elemento da despesa: 
44905200/99- Classif. Funcional: 082440205 2019, 2022-325 Vínculo: 01.510.000 
Elemento da despesa: 44905200/120 Classif. Funcional: 082440205 1004- Elemento da 
despesa: 44905200/12 Classif. Funcional: 082440205 1004, 2022-326 Vínculo 
01.510.0000 Elemento da despesa: 44905200/12- Classif. Funcional: 082440205 2019, 
2022-326 Vínculo 01.510.0000 Elemento da despesa: 44905200/12- Classif. Funcional: 
082440205 1004, 2022-361 Vínculo: 05.110.0000 Elemento da despesa: 44905200/12 
Classif. Funcional: 082440205 2055, 2022-234 Vínculo: 01.110.0000 Elemento da 
Despesa: 44905200/12 Classif. Funcional: 133920203 1004  
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- consignados no Orçamento para o exercício do ano em curso. 
 
 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1.  Caso não haja recurso, a pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame ao autor do melhor preço, encaminhando o processo para homologação pelo Sr. 
Prefeito Municipal. 
 
 

13.2.  Caso haja recurso, os interessados deverão apresentar memoriais, dirigidos a Pregoeira 
pessoalmente, e entregues no Protocolo Geral, no prazo de três dias úteis, contados do 
dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que  
começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
13.2.1.  Nessa hipótese, o Sr.  Prefeito  Municipal decidirá os recursos, adjudicará o objeto 

do Pregão Presencial, constatada a regularidade dos atos  procedimentos, 
homologará o procedimento licitatório. 

 
13.3.  A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado. 
 
13.4. O resultado final do Pregão será divulgado no site da Prefeitura, facultada sua 

divulgação na Internet: DOE. 
 
14.  DA CONTRATAÇÃO  
 
14.1.  Homologada a presente licitação, a contratação será formalizada por meio de Nota de 

Empenho, conforme § 4 do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.2.  Constituem motivos para a rescisão contratual as situações referidas nos artigos 77 e 78 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

14.2.1. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
ficarão assegurados à Prefeitura Municipal de Alumínio os direitos elencados no 
artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
15 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
 
15.1. OS PRODUTOS deverão ser entregues no endereço constante na Autorização de 

Fornecimento que será enviada por e-mail, no horário das 9h00 as 16h00, os quais 
serão conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 
24 horas para substituir OS PRODUTOS rejeitados, sendo que não o fazendo, estará 
sujeito à penalidade prevista no item 11.1.   

 
15.2. Para a emissão (preenchimento) da Nota Fiscal, a contratada deverá se ater aos dados 

da Autorização de Fornecimento em conformidade ao cadastro desta Prefeitura, sendo 
que o não atendimento acarretará na devolução da Nota para correção. Quanto 
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 a qualidade dos produtos a serem ofertados e entregues deverá seguir as 
especificações constantes no anexo IV.  

 
16 – DO PAGAMENTO 
 
16.1.   O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega 

dos PRODUTOS, por meio de depósito em conta corrente, após a apresentação da 
respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada por servidor 
designado. 

 
 16.2.  Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que 
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
17.1.  Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação 

de documentação relativa à presente licitação. 
 
17.2.  A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente comprovada, ou anulada no topo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  

 
17.3.  A pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
17.4.  Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 

orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados preferencialmente por 
escrito a pregoeira através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br  ou através do 
telefone (11) 4715-5500 de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 16h00. 

 
 
 

Alumínio, 14 de setembro de 2022. 
 
 
 

ANTÔNIO PIASSENTINI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

mailto:licitacao@aluminio.sp.gov.br
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 

A empresa ________________________________________, com sede na 

_______________________, C.N.P.J  nº _______________________, representada 

pelo(a) Sr.(a) _______________________, CREDENCIA  o (a) Sr.(a) 

________,______________(CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________e CPF 

nº _______________________, para representá-la perante o Município de Alumínio 

em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 13/2022 AQUISIÇÃO DE 

ELETRODOMESTICOS, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os 

atos inerentes ao certame, inclusive interpor  e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 
NOME 
 
 
_________________________________________ 
R.G 
 
 
________________________________________ 
CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA 
EMPRESA ANEXA AO CREDENCIAMENTO. 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO II 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO   
  (a ser entregue juntamente com os envelopes, podendo ser preenchida e assinada na 

sessão pública do pregão) 
 
 
 
 
 
                           A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara 
sob as penas da lei que cumprem plenamente os requisitos de habilitação através dos 
documentos integrantes dos envelopes “B”, sob pena de sujeição às penalidades previstas no 
Edital de Pregão Presencial nº 13/2022 – Objeto: AQUISIÇÃO DE  ELETRODOMESTICOS. 
 
 
           EMPRESA: ________________________________________________________ 
 
           REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________ 
 
           CARGO: __________________________________________________________ 
 
           RG e CPF: _________________________     ______________________________ 
 
 
            ASSINATURA: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO III 
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PROJETO BÁSICO 

 
 
 
1.OBJETO 

 
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS de acordo com as especificações do Anexo IV. 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
- impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, gastos com frete, 
transporte e pedágio inclusos, a ser entregue na cidade de Alumínio - Estado de São Paulo, 
bem como os descontos porventura concedidos. 
 
 
2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
2.1. OS PRODUTOS deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias (improrrogáveis, 

salvo motivo justo devidamente comprovado) no endereço constante na 
Autorização de Fornecimento que será enviada por e-mail, no  horário das 9h00 as 
16h00, os quais serão conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que 
terá o prazo de 24 horas para substituir OS PRODUTOS rejeitados.   

 
 

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 
3.1. O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias, contados da data de aceite da nota fiscal/fatura. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de setembro de 2022. 
 
 
 

 
ANTÔNIO PIASSENTINI 

Prefeito 
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                             ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
(PROPOSTA SIMPLIFICADA) 

 
(disponível em PDF ou XML no site: www.aluminio.sp.gov.br ) 

 
(TIMBRE DA EMPRESA) 

 
 

Especificação dos Produtos  
 

Item Código  Quant. Objeto Marca  Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

... ...   
 

   

.. ...   
 

   

 

 

PRAZO DE ENTREGA: 15 dias 

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias lib. NF 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 

EMPRESA: _________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL: ___________________CARGO: ______________   

RG : _________________________     CPF _______________________________ 

 

 

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR 

 

 

 

 

http://www.aluminio.sp.gov.br/
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ANEXO V  
MEMORIAL DESCRITIVO  

 
ITEM 01- COD. 1.60.02.0038-6 - FOGÃO 6 BOCAS  
Fogão a gás, piso, cor branca, mesa de aço inox, 02 queimadores rápido (potência 
2500W) e 04 queimadores semi-rápido (potência 1800W) com dupla chama, 
capacidade aprox. do forno 96 litros, temperatura aprox. do forno 280° máxima e 
mínima 160°, porta de forno de vidro temperado com puxador em alumínio, 
tampão de vidro temperado, acendimento automático. 
__________________________________________________________________ 
ITEM 02 - COD. 1.60.02.0172-2 - FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS 
Freezer horizontal, 110V, tampa balanceada, fechadura com chave, capacidade 
510 litros, temperatura entre -16 a -20° , com controle de temperatura, dupla 
ação, 4 pés com rodízios, dreno frontal com tampa, grade divisória interna, 
dimensão aproximada 96 x 150 x 78cm, eficiência energética A  
 

ITEM 03 - COD. 1.60.02.0173-0 - GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 450 
LITROS 
Refrigerador duplex, capacidade 450 litros, cor branca, sistema Frosfree, com 
porta ovos e recipiente para guardar gelo, rodízios, duas portas, 110V 
 

ITEM 04 - COD. 1.60.02.0176-5 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE 4 
LITROS 
Liquidificador industrial semi Rotação 4.500 rpm, capacidade mínima 4L, Potência: 
500W, copo em aço inox, 220V 
 

ITEM 05 - COD. 1.60.02.0185-4 - FORNO MICROONDAS 30 LITROS 
Forno microondas capacidade mínima 30 litros, trava de segurança eletrônica, 
Relógio digital, Tecla de descongelamento, Potência 900W, painel digital, 
eficiência energética A, 110V, cor branca. Apresentar junto a proposta catálogo 
do produtos, marca modelo e procedência. 
 

 
ITEM 06 - COD. 1.60.02.0194-3 - ESPREMEDOR DE FRUTAS - INDUSTRIAL 
Espremedor de frutas industrial em inox, para extrair suco de laranja e limão,  
Bivolt 110/220v, Rotação: 1750rpm, Potencia mínima: 500W, acompanha jarra  
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para suco com capacidade mínima de 1 litro, peneira para o copo, castanha 
pequena em poliestireno (limão) e castanha grande em poliestireno (laranja) 
   

 
ITEM 07 – CÓD. 1.60.02.0204-4- PROCESSADOR DE ALIMENTOS - CENTRÍFUGA 
700W  
Multiprocessador de alimentos, 220V, Potência 750W, com lâmina em aço inox 
para ralar, lâmina para fatiar, faca processadora, batedor de massas, espremedor 
de frutas, duas velocidades + pulsar, jarra para liquidificador com capacidade de 
2 litros, jarra do processador com capacidade 1,5 litros com tampa e medidor, 
cabo retrátil, trava de segurança e jarra removível, cor vermelho ou preto 
   

 
ITEM 08- COD. 1.60.02.0225-7 - GELADEIRA INDUSTRIAL - CAPACIDADE 918 
LITROS 
Geladeira industrial, Degelo automático, Capacidade total mínima de 918 litros; 
Temperatura: 1 a 7 graus; Sistema de refrigeração frost free 49hx; Consumo 
máximo de energia: 215kwh/mês; revestimento externo em aço inox, 
revestimento interno em aço galvanizado ou aço inox; portas com sistema anti-
transpirante com contra tampo e puxadores; rodízios para melhor deslocamento; 
3 níveis de prateleiras aramadas, reguláveis e pintadas em epóxi branco; 
controlador eletrônico digital com indicador de temperatura, 220V.  
 

 
ITEM 09 - COD. 1.60.02.0226-5 - FREEZER COMERCIAL HORIZONTAL - 2 PORTAS 
Freezer horizontal, 220V, tampa balanceada, fechadura com chave, capacidade 
mínima 534 litros, temperatura entre -16 a -20° , com controle de temperatura,  
com rodízios para facilitar a locomoção, dreno frontal com tampa, grade divisória 
interna, dimensão aproximada 147,3 cm L x 96 cm A x 78 cm P, cor branca, 
eficiência energética A, cor branca 
 

 
ITEM 10 - COD. 1.60.02.0227-3 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 
Batedeira planetária, 6 velocidades, Voltagem: bivolt, Potência: 1/3 cv 
monofásico, Capacidade: no mínimo 5 litros, estrutura em aço carbonado e 
pintura epóxi 
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ITEM 11 - COD. 1.60.02.0228-1 - FOGÃO SEMI INDUSTRIAL DE PISO - 6 BOCAS 
Fogão semi industrial; fogão de piso com 6 bocas; Queimadores: 3 simples e 3 
duplos; Alimentação a gás; bandeja coletora; 4 pés e suporte apoio aos pés. 
__________________________________________________________________ 
 
ITEM 12 - COD. 1.60.02.0229-0 - COIFA INDUSTRIAL  
Coifa industria com exaustor em aço inox , medindo 2,00 x 1,00m. Acompanha 02 
dutos de 1,20m x 25cm de diâmetro; exaustor 25AR, Bivolt, chapéu chinês; 
acabamento cravejado e arrebitado.   
 

 
ITEM 13 - COD. 1.60.02.0230-3 - FRITADEIRA ELÉTRICA DE AÇO INOX  
Fritadeira elétrica profissional Capacidade total 10 litros, com 2 cubas com tampa, 
capacidade 5 litros cada, termostato regulável, Cestos produzidos em arame 
estanhado, cuba em inox, Voltagem 220V, potência 2.000W por cuba,  
Cabo pp 2x2,5mm com 2 plug de 20A, controle de temperatura de 50 a 300°C. 
 

 
ITEM 14 - COD. 1.60.02.0231-1 - BALANÇA DIGITAL PARA ALIMENTOS - 
CAPACIDADE 6 KG 
Balança digital elétrica com tara, 110v/220v, indicador de peso, capacidade 2g de 
3 até 6kg, Bateria interna recarregável; Carregador de bateria automático; 
Desligamento automático; Fonte adaptadora multi voltagem; Gabinete de 
plástico abs; Tara sucessiva; Prato de pesagem de fácil higienização.  
 

 
ITEM 15 - COD. 1.60.02.0232-0 - FORNO SEMI-INDUSTRIAL A GÁS  
Forno semi-industrial a gás com isolamento térmico em lã de vidro, pedra 
refratária, porta do tipo guilhotina com vidro temperado, bandeja coletora de 
resíduos em chapa galvanizada super resistente; acompanha uma grade reforçada 
por câmara; queimadores com sistema de gaveta e aço tubular, com regulador de 
entrada de ar para uma chama mais perfeita; 
câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das esteiras; 
pés super-resistentes e termômetro na lateral do forno. 
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ITEM 16 - COD. 1.60.02.0233-8 - ARMÁRIO DE CRESCIMENTO EM AÇO INOX 
PARA MASSAS  
Armário de crescimento em aço inox para massas/Suporte de assadeiras Medidas: 
198 cm x 64 cm x 70 cm, capacidade 20 assadeiras, 1 porta com visor, rodízios 
super resistentes para facilitar o deslocamento, acompanha 20 assadeiras.  
 

 
ITEM 17- COD. 1.60.02.0234-6 - MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 
Mesa em aço inoxidável, com medidas: 120cm x 80cm x 85cm; estrutura 
reforçada, com prateleira 
 

 
ITEM 18 - COD. 1.60.02.0235-4 - ARMÁRIO INDUSTRIAL DE COZINHA 
PROFISSIONAL EM AÇO INOX 
Armário industrial de cozinha em aço inox, vertical, 2 portas de abrir com puxador 
de aço inox, medidas mínimas: 150 cm x 50 cm x 100 cm, no mínimo 3 prateleiras 
lisas internas, sapatas plásticas de nivelamento.  
 

 
ITEM 19 - COD. 1.60.02.0236-2 - SUPORTE PARA TELEVISOR ARTICULADO   
Suporte para televisor Suporte articulado para Smart TV LED, LCD 40”, que 
permite inclinação e rotação em 3 movimentos 
 

 
ITEM 20 - COD. 1.60.04.0300-7 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA  
Cadeira universitária, estrutura em ferro, Assento e encosto de polipropileno, 
Prancheta de madeira, Altura Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, 
Largura Total: 54cm ± 3cm, peso suportável mínimo 130kg 
 
__________________________________________________________________ 
 
ITEM 21 - COD. 1.60.14.0111-3 - CAIXA DE SOM PROFISSIONAL 
Caixa de som profissional AL, sistema de alto falante potência 800W, sensibilidade 
99 DB, escala de frequência 35HZ - 20 KHZ, amplificador de potência embutido 
400W (Máx.) USB e SD, Card MP3 player embutido, inclui microfone sem fio, 
controle de volume, entrada de microfone e auxiliar, bateria recarregável 
embutida, com alças e rodas para transporte. Alimentação AC 110-240V 50/60HZ 
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ITEM 22 - COD. 1.60.14.0115-6 - PROJETOR MULTIMIDIA  
PROJETOR MULTIMIDIA, tecnologia 3LCD e resolução SVGA, capaz de reproduzir 

imagens com cores mais intensas a uma luminosidade 2.700 lumens de brilho 

(em cores e em branco) e com o máximo de definição em longas (100") e curtas 

distâncias (3 metros de distância), com lâmpada UHE de 200W que, em modo 

normal, tem duração de 5.000 horas e no modo econômico conta com duração 

até 10.000 horas.Áudio e alto falantes embutidos com 2W capazes de reproduzir 

áudio sem a necessidade de um dispositivo de som auxiliar. Entrada HDMI que 

exibe imagens em alta definição. Com zoom, esfriamento rápido para proteção 

da lâmpada e do aparelho, o reinício instantâneo e a entrada USB para conectar 

a um computador e reproduzir apresentações compartilhando telas.   

 

 
ITEM 23- COD. 1.60.14.0116-4 - TELEVISÃO 40" MODELO SMART COM FULL HD 
TV Smart 40” Televisor LCD, com tela LED WideScreen de 40",resolução Full HD, 
acesso à internet, Wi-Fi, entrada HDMI e USB, conversor digital e wi-fi integrado, 
controle remoto. Conexões e Entradas: LAN (Rede), Suporte para Wi-fi, HDMI, 
USB. Outras Conexões: 1 Componente, 1 Composto, 1 Entrada de Rede, 1 Mini 
Jack (P2), 1 Cabo/Antena, Wi-Fi Embutido, HDMI ARC, Any net+ (HDMI-CEC), 
Conteúdo da Embalagem, 1 Smart TV, Controle remoto, Bateria para o controle, 
Cabo de energia, Manual do usuário. Dimensões aproximada do produto: Largura: 
90,00 cm Altura: 56,00 cm Profundidade: 8,00 cm. Peso aproximado: 8,10 kg. 
Garantia do Fabricante contra defeitos de fabricação: 12 Meses. Apresentar junto 
com a proposta catálogo original do produto (poderá ser impresso do site) Marca 
modelo e procedência. 

 
 

• Referente aos produtos as medidas, dimensões e potências são 
aproximadas, podendo ser superiores.  

 

 
 
 

Departamento Municipal de Desenvolvimento Social 
 
 

ANEXO VI 
MINUTA DECONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALUMÍNIO E A EMPRESA _______________________________, AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMESTICOS. 
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   Processo n.º 20/2022 

 O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CGC do MF n.º 

58.987.629/0001-57, com sede nesta cidade de Alumínio, à Av. Eng.º Antônio de Castro 

Figueirôa, n.º 100, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato 

representada por seu Prefeito, o Sr. _________________, _________, __________, portador 

do RG n.º  ____________ e CPF n.º ______________, residente e domiciliado nesta cidade, e 

a Empresa __________________________, CNPJ  n.º  _______________ com sede à 

_________________________, n.º ___-_____, na cidade ________________, representada 

pelo Sr. ______________________, ____________, _____________, residente à Rua 

____________, n.º _________, ______________, portador do RG n.º _________________ e 

CPF  n.º _______________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base 

na lei federal n.º 8.666/93 com sua redação atual, têm entre si  justo e contratado, conforme 

cláusulas e condições a seguir descritas: 

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO 
 
1.1 A contratada deverá entregar os seguintes móveis, conforme descrição do Anexo V: 
 

ITEM QUANTIDAD
E 

CÓDIGO OBJET
O 

MARC
A 

PREÇ
O 

UNIT. 

PREÇ
O 

TOTA
L 

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

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

    

 
 
1.2 A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e 

qualidade requerida.  
  

1.3     A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados. 
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CLÁUSULA 2 – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1          A Prefeitura pagará à contratada R$___________________________________ 

 (__________________) pelos produtos adquiridos. 
 
2.2 O pagamento será feito 30 dias da nota fiscal devidamente liberada e conferido pelo 

setor responsável, mediante a autorização da Diretoria Financeira que elaborará a 
documentação contábil pública na forma prevista na Lei n.º 4.320/64.         
        

2.3 A Prefeitura reserva-se o direito de descontar dos valores da Nota Fiscal, os valores 
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 
cláusulas contratuais. 
 

CLÁUSULA 3 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
3.1 O Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) 

meses. 
 
CLÁUSULA 4 – DA GARANTIA 
 
4.1 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir imediatamente, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou equipamentos empregados. 

 
4.2 A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o produto que estiver em desacordo com este 

contrato. 
 
CLÁUSULA 5 – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E 
SANÇÕES 
 
5.1.   Caso a Contratada descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital 

ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos 
arts.  86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
5.2.  De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de 
atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo 
de 20 (vinte) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

 
5.3.  Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, 

a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em 
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
5.4.  Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido 
de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 

 
 5.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas 
as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da 
punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.  

 
 
CLÁUSULA 6 – DA RESCISÃO  
 
6.1 A rescisão dar-se-á, desde que: 
 

6.1.1 Ocorra falência ou dissolução da contratada; 
 
6.1.2 Deixe a contratada de cumprir qualquer exigência ou cláusula do contrato.  

 
6.2 A aplicação das penalidades supramencionadas não exonera o inadimplente de 

eventual ação por perdas e danos que o seu ato ensejar. 
 

CLÁUSULA 7 – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 
 
7.1 Em caso de rescisão, a contratada reconhece integralmente os direitos da Prefeitura 

Municipal de Alumínio, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão 
possa acarretar. 

 
 
CLÁUSULA 8 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
8.1 Fazem parte deste contrato, o edital n.º 13/2022 o Memorial Descritivo e a proposta da 

contratada, constantes do Processo n.º 20/2022.  
 
 

CLÁUSULA 9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
9.1 Fica o presente contrato subordinado às normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e nos casos 

omissos, prevalecerão às normas do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 
 
CLÁUSULA 10 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1 O Departamento Requisitante através de sua diretora acompanhará a execução deste 

contrato. 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia 

Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000  - Fone/Fax (0XX11)4715-5500 

C.N.P.J 58.987.629/0001-57    -   E-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br  
 

23 
 

CLÁUSULA 11 – VALOR TOTAL DO CONTRATO 
 
11.1   Fica o presente contrato com valor total de R$ ____________ 

(_______________). 
 
 
CLÁUSULA 12 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
12.1.  As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 2022-326 Vínculo 01.510.0000 Elemento da 
despesa: 44905200/99- Classif. Funcional: 082440205 2019, 2022-325 Vínculo: 
01.510.000 Elemento da despesa: 44905200/120 Classif. Funcional: 082440205 1004- 
Elemento da despesa: 44905200/12 Classif. Funcional: 082440205 1004, 2022-326 
Vínculo 01.510.0000 Elemento da despesa: 44905200/12- Classif. Funcional: 
082440205 2019, 2022-326 Vínculo 01.510.0000 Elemento da despesa: 44905200/12- 
Classif. Funcional: 082440205 1004, 2022-361 Vínculo: 05.110.0000 Elemento da 
despesa: 44905200/12 Classif. Funcional: 082440205 2055, 2022-234 Vínculo: 
01.110.0000 Elemento da Despesa: 44905200/12 Classif. Funcional: 133920203 1004 

 
 
CLÁUSULA 13 – DO FORO 
 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste 
contrato. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para valer como bom para todos os fins e efeitos legais, na presença de 02 
(duas) testemunhas. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, ____ de ________________de 2022. 
 

 
 

Prefeito 
 
 

Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________     ____________________ 
RG        RG 


