
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, 

HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER VARIOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 

 Tipo de julgamento: menor preço por item 

 

O Município de Santa Salete(SP), representado pelo Prefeito Municipal Jeder Fabiano Santiago Souza , no 

uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a ser processado e 

julgado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 070/2018, em conformidade com as 

disposições da Lei n.º 10.520/2002, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 com as posteriores alterações, Lei 

Complementar 123/2006 e nº 147/2014 bem como as condições estabelecidas no presente Edital. 

 

1. LOCAL, DATA E HORA 

 

1.1. A sessão pública será realizada na sala de Reuniões, sito na Av. XV de novembro, 604, Centro, neste 

Município, no dia 14 de Junho de 2018, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF.   

 

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na 

data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no 

mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

I - DO OBJETO  

1.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresas para Fornecimento de Materiais de 

Consumo Higiene e Limpeza, destinados a vários setores desta municipalidade, de acordo com as 

quantidades descriminados no anexo I.  

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições estabelecidas neste Edital.  

 

III - DO CREDENCIAMENTO  

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

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

 

3.2.  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

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

comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

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

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

todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 



indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 

3.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto. 

 

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

 

3.5.  Salvo autorização expressa do Pregoeiro, a ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e de manifestar intenção de recorrer, assim como na 

aceitação tácita das decisões tomadas a respeito da licitação. 

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DO ARQUIVO MAGNÉTICO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.   

4.1. A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, da proposta e dos 

documentos de habilitação, poderá se dar pelos meios seguintes: 

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

Pregão; 

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

de forma inequívoca, que a Prefeitura Municipal De Santa Salete a tenha efetivamente recebido em tempo 

hábil para a devida apreciação. 

 

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

a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no 

Anexo II deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante ao credenciamento dos interessados, e deverá 

ser apresentada fora de envelopes ou quaisquer outros invólucros fechados que demandem a necessidade de 

sua abertura; 

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

imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentados, separadamente, 

em 3(três) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres: 

ENVELOPE “I” – ARQUIVO MAGNÉTICO 

A Comissão Permanente de Licitações  

MUNICIPIO DE SANTA SALETE – SP 

PREGÃO N°. ........../2018 

PROCESSO Nº. ........../2018 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 

ENVELOPE “II” –PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitações 

MUNICIPIO DE SANTA SALETE – SP 

PREGÃO N°. ........./2018 

PROCESSO Nº. ......../2018 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 



ENVELOPE “III” – HABILITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitações 

MUNICIPIO DE SANTA SALETE – SP 

PREGÃO N°. ...../2018 

PROCESSO Nº. ...../2018 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 

4.3.  A remessa via postal deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

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

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

a) referidos envelopes deverão ser devidamente acondicionados e  igualmente fechados e indevassável; 

4.3.2 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, elaborada nos termos da alínea "a" 

do item anterior, será apresentada fora dos Envelopes. 

4.4.  A remessa via postal implicará na renúncia do licitante em credenciar preposto para representá-lo na 

sessão de procedimentos do Pregão, assim como importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e 

de manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na aceitação tácita das decisões tomadas na sessão 

respectiva. 

4.5. A Prefeitura Municipal De Santa Salete não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravios das 

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

4.6.  A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo 

procurador, juntando-se a procuração.  

4.7.  Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 

Pregoeiro (ou por membro da Equipe de Apoio, se for o caso).  

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II -  "PROPOSTA  DE PREÇOS" 

5.1.  A firma licitante deverá entregar a proposta no envelope “II” sem emendas ou rasura apresentadas em 

papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa, contendo, obrigatoriamente os itens abaixo 

relacionados:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

b) número do processo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto 

cotado, em conformidade com as especificações deste Edital;  

d) Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando 

no máximo duas (02) casas decimais após a vírgula desprezando-se a fração remanescente. Em caso de 

dúvida, prevalece o valor por extenso (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo 

(unitário e total).  Apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

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

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) Prazo de entrega: PARCELADAMENTE de acordo com a requisição emitida pela Secretaria da 

Pasta, sendo a entrega não superior a 02 (dois) dias úteis do recebimento da requisição; 

f) Prazo de Validade dos produtos e ou materiais: Não poderá ser inferior a 70% (setenta) por cento do 

prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo; 



g) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do prazo de validade ser omitido 

na proposta, o Pregoeiro(a) considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias. 

5.2. Os produtos cotados deverão ser de excelente qualidade 

5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, durante a vigência da proposta. 

5.4. Será DESCLASSIFICADA a empresa que: 

a) Apresentar cotação inferior à quantidade prevista neste Edital ou Propostas alternativas. 

5.6. Apresentar cotação de produtos que não sejam de excelente qualidade. 

5.7. Não atenderem às exigências do presente edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 

irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou estar com a descrição dos produtos em 

desacordo com a forma solicitada, conforme ANEXO II do Edital. 

 

5.8 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OFERTADOS 

5.8.1 – A classificação dos produtos, as quais serão submetidas à análise e parecer da Nutricionista desta 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, que emitirá Relatório Técnico classificando ou desclassificando as 

amostras durante a fase de classificação dos itens apresentados. 

5.8.2. A classificação dos itens apresentados será realizada com base na marca e modelos dos produtos 

ofertados. 

5.8.3. As Empresas que possuam suas amostras reprovadas poderão se assim tiver interesse, recorrer da 

decisão do Laudo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data de expedição do Relatório Técnico, 

que deverá ser encaminhado ao Setor de Licitações e Contratos, aos cuidados da Comissão Permanente de 

Licitações para análise e julgamento. 

5.8.4. A apresentação das amostras e o recebimento do Laudo sem contestação, implicará na plena 

aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como, 

obrigará ao licitante a fornecer os produtos ofertados nas mesmas condições apresentadas, sob pena de pena 

de sofrer as penalidades previstas neste Edital.  

 

Relação de amostras a serem apresentadas: 

Item Descrição dos produtos a serem apresentados 

1  Café  

8   Chocolate em Po. 

24  Margarina. 

  

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

6.1.  O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 

dizem respeito a:  

 

6.1.1  Habilitação Jurídica 

a) registro comercial, no caso de empresa individual;  

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

tratando de sociedades comerciais;  

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

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

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

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

assim o exigir. 



 

6.1.2  Regularidade Fiscal 

 

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

b) Certidão de Débito com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários (ISSQN) e Tributos Imobiliários 

(IPTU)) da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

c) Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais. 

d) Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida ativa da União; 

e) Certidão de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

f) Certidão de Débitos Trabalhista - CNDT - (ou Positiva, com efeitos de Negativa). 

 

6.1.3  Qualificação Econômico-Financeira 

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

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Prefeitura  Municipal De Santa 

Salete aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

7. A REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DEPEQUENO PORTE: 

a) As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

SALETE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

c) A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA SALETE convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, na forma dos 

incisos XVI e XXIII do art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/02, c/c o art. 45, II, da Lei Complementar n.º 

123/06. 

d) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 

válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

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

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

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

participação do certame. 

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

7.1.2  A sessão pública será única. 

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

certame, será a mesma declarada suspensa pelo pregoeiro, determinando-se a sua continuidade para o dia 

útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo. 

7.2. Concomitante aos respectivos credenciamentos, os representantes das licitantes entregarão ao Pregoeiro 

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

preços e os documentos de habilitação. 



7.2.2  Encerrado o credenciamento dos representantes presentes, este será declarado pelo Pregoeiro e, por 

consequência, não mais será permitida a admissão de novos participantes no certame. 

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

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

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

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

7.3.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 

corretos os preços unitários; as correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

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

7.4.  As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com observância 

dos seguintes critérios: 

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

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 

propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três); no caso de empate nos preços, 

serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

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

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

de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

7.5.1 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 

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

7.6.  Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

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

relação ao primeiro. 

7.6.1 A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário ou preço total, 

conforme o valor envolvido e a critério da entidade promotora do certame. 

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

preclusão de sua participação nas rodadas seguintes. 

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

formulação por todos os interessados selecionados. 

7.7.  Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 

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

ofertado. 

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

7.9.  Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito.  

7.9.1  A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas. 

7.10.  Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor. 

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

habilitada e declarada vencedora do certame. 

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

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

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 



vencedor. 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

8.1.  Declarada a proposta vencedora, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

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

dias para apresentação de razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2.  A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: 

a) a decadência do direito de recurso; 

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

c) o encaminhamento do processo ao Sr. Prefeito Municipal para a homologação. 

8.3.  A não apresentação de razões ou de contra-razões de recurso não impedirá o seu regular 

processamento e julgamento. 

8.4.  Interposto o recurso, o Pregoeiro  prestará as informações que entender convenientes e o encaminhará 

ao Sr. Prefeito Municipal para julgamento. 

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

insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, será adjudicado  o objeto da 

licitação e homologado o procedimento pelo Sr. Prefeito Municipal. 

 

IX - DA CONTRATAÇÃO 

9.1.  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato, 

cuja respectiva minuta constitui o Anexo IX deste Edital. 

9.1.1  A contratação será celebrada com duração de até 31 de Dezembro de 2018, contados da assinatura do 

termo de contrato. 

9.2.  A Adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias, contados da data da convocação, comparecer a 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, Setor de Licitação e Contratos para assinar o termo de contrato. 

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

assinatura do contrato. 

9.3.  Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o 

contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para nova sessão pública de processamento do 

Pregão, visando a celebração da contratação. 

9.3.1 A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso de recebimento, fac-

símile, e-mail, ou outra forma em que reste comprovado, de forma inequívoca, que os interessados a tenham 

recebido. 

9.3.2 Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis, contados da divulgação 

da convocação. 

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

7.10 e 7.11, do item VII e todo o conteúdo do item VIII, deste Edital. 

 

X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 
10.1.  O objeto desta licitação, em cada uma de suas parcelas, deverá ser entregue em até 02 (dois) dias, 

contados da assinatura do contrato, em relação à primeira delas, e as demais contados do recebimento da 

confirmação de entrega, conforme as condições estabelecidas neste Edital. 



10.2.  A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita de acordo com a requisição emitida pela 

nutricionista, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários, além de outras decorrentes do fornecimento. 

 

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1.  Por ocasião de cada uma das entregas do objeto desta licitação, a Contratada deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor responsável pelo recebimento. 

11.1.1 O recebimento do objeto se dará provisoriamente, para cada uma das parcelas, resguardando-se 

posterior conferência, que deverá ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados do recebimento 

provisório.  

11.1.2 Após a conferência, e verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

contratadas, será fornecido pela Contratada, para cada uma das parcelas, recibo de entrega definitivo, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados do recebimento provisório.  

11.2.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à Contratada para a 

devida substituição no prazo máximo de 03 (três) dias. 

11.2.1  Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a Contratada deverá fazê-la, em 

conformidade com a indicação da Contratada no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, sem prejuízo das penalidades impostas. 

 

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

definitivo de cada uma das parcelas do objeto contratado, à vista dos respectivos recibos de entrega e 

emissão de nota fiscal. 

 

12.1.1. Os pagamentos serão efetuados mediante ordem de crédito na conta bancária da Contratada, em até 

30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo de cada uma das parcelas do objeto contratado, à vista 

dos respectivos recibos de entrega e ainda emissão de nota fiscal. 

 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1.  Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do Município de Santa 

Salete, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 

pessoa, física ou jurídica, que: 

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

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

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

d) não mantiver a proposta, lance ou oferta; 

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

f) falhar ou fraudar na execução do contrato. 

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

defesa. 

13.3.  No caso da recusa à assinatura do contrato a ser lavrado (ou do instrumento equivalente), ficará 



caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita à multa de 

10% (dez por cento) sobre o seu valor global. 

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

assumida e sujeitará a Contratada à multa diária de 10% (dez por cento), calculada sobre o material não 

entregue no prazo avençado. 

 

XIV -  DO CONTEUDO 

14.1 -  Fazem parte integrante deste Edital: 

Minuta de Contrato; 

Conteúdo  

Anexo I – Relação De Produtos Licitados e Modelo De Proposta De Preço  

Anexo II  -  Modelo De Declaração De Pleno Atendimento. 

Anexo III - Declaração De Observância Ao Art. 7, Inciso XXXIII, Da Carta Magna. 

Anexo IV – Declaração  

Anexo V – Declaração 

Anexo VI – Termo De Responsabilidade 

Anexo VII – Recibo De Retirada De Edital 

Anexo VIII - Modelo De Declaração De Enquadramento Como Microempresa Ou Empresa De Pequeno 

Porte  

Anexo IX – Declaração De Regularidade Perante o Ministério Do Trabalho. 

Anexo X – Termo De Credenciamento. 

Anexo XI – Minuta Do Contrato 

Anexo XII – Modelo de Termo de Ciência e Notificação. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

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

público. 

15.2.  Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

15.2.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

15.3.  Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 

rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

15.4.  Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 

retirada na Prefeitura Municipal de Santa Salete, sito a Avenida XV de Novembro, n°. 604, centro, Santa 

Salete – SP, após a celebração do contrato. 

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

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), em 25 de Maio de 2018. 

 

 

 

_________________________ 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 



 

 

 

 

ANEXO I – Relação de produtos licitados  

Pregão presencial nº. ....../2018 

Processo nº. ...../2018 

 

Objeto: Contratação de empresas para Fornecimento de Materiais de Consumo Higiene e Limpeza, 

destinados a vários setores desta municipalidade. 

 

Item Quant. Unidade Descrição 

1 450 PCT. 

ACHOCOLATE EM PO: SOLUVEL COM ASPECTO DE PO FINO E HOMOGENEO; 

SEM GLÚTEM,CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: 
AÇÚCAR,CACAU,MALTODEXTRINA,AROMATIZANTES, ESTABILIZANTE, 

LECITINA DE SOJA E GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. O PRODUTO SERA 

EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA DE 500 GRAMAS. 

AMOSTRAÇÚCAR: OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, CRISTAL PENEIRADO; COR 

BRANCA,SEM GLUTEM, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, 

PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, VALIDADE MINIMA DE 06 

MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO 

NO ATO DA ENTREGA, EMBALAGEM 5 KGS. AMOSTRA 

2 590 PCT 

AÇÚCAR: OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, CRISTAL PENEIRADO; COR 

BRANCA,SEM GLUTEM, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, 

PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, VALIDADE MINIMA DE 06 

MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO 

NO ATO DA ENTREGA, EMBALAGEM 5 KGS. 

3 770 UNID AGUA SANITARIA 1LT. 

4 1.180 UNID ALCOOL - 96% - EMBALAGEM DE 1LT 

5 306 FRSC 
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% INPM, EMBALAGEM EM 

PVC,CAPACIDADE DE 500 ML 

6 260 UNID 

AMACIANTE PARA ROUPAS COM AROMA SUAVE, ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM DE 2 LITROS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA 

DE VALIDADE.  

7 60 UNID 
BALDE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, ULTRARESISTENTE, 

COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. 

8 250 PCT BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G 

9 260 PCT BOLACHA SALGADA 400 G 

10 170 UNID BUCHA INFANTIL PARA BANHO 

11 1130 PCT 

CAFÉ: CARACTERÍSTICAS: PÓ HOMOGÊNEO, FINO OU GROSSO; COR: 

CASTANHO-CLARO OU CASTANHO-ESCURO; ODOR: CARACTERÍSTICO; 

SABOR: CARACTERÍSTICO; BEBIDA PRIMARIA COM TEOR MÍNIMO DE 

90% DE CAFÉ ARÁBICO; CLASSIFICAÇÃO POR BEBIDA: LIVRE DE 

BEBIDA RIO OU RIO ZONA; BLEND: MÁXIMO 15% DE GRÃOS PRETOS, 

VERDES, ARDIDOS, MOFADOS E CHUVADOS. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, 

PARASITAS, LARVAS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS. - EMBALAGEM A 

VÁCUO.- 500G –COM SELO ABIC.      AMOSTRA 

12 10 UNID CESTO DE LIXO COM PEDAL (20 LITROS) 

13 12 UNID CESTO DE LIXO SEM PEDAL 20 LITROS. 

14 34 UNID CESTO DE LIXO DE PLASTICO PARA BANHEIRO. 



15 540 UNID CHA MATE COM 250GR. 

16 60 UNID CRAVO 10G 

17 1.520 UNID 

DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, COM BACTERICIDA, 

BIODEGRADÁVEL, A BASE DE PINHO, GALÃO CONTENDO 2 LITROS, 

COM IDENTIFICAÇÃO E NOME DO FABRICANTE E ESPECIFICAÇÕES DO 

PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. 

18 2.030 UNID 

DETERGENTE LIQUIDO TRANSPARENTE - PARA LIMPEZA GERAL, 

BIODEGRADÁVEL, DE 500ML COM CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO DE 

ESPUMA, CAPACIDADE DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS E 

SUJIDADE EM GERAL, COM ASPECTO VISCOSO E TRANSPARENTE, 

ISENTO DE INSOLÚVEIS E PRECIPITAÇÕES, SOLÚVEL EM ÁGUA, 

INÓCUO A PELE. 
19 38 UNID ESCOVA PARA LAVAR ROUPA 

20 8 UNID ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE 

21 255 PACT ESPONJA DE AÇO. 

22 30 UNID ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/8 UNIDADES 60G 

23 1.595 UNID 

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, EM ESPUMA DE POLIURETANO, 01 

FACE FIBROSA ABRASIVA PARA LIMPEZA PESADA E OUTRA MACIA 

PARA SUPERFÍCIE DELICADA.  

24 200 UNID FIBRAÇO 

25 190 UNID 
FLANELA PARA REMOVER PÓ, LARGURA 30 CMM X 50 CM - COR 

BRANCA. 

26 99 MC 

FÓSFORO LONGO. COMPOSIÇÃO: CLORATO DE POTÁSSIO E 

AGLUTINANTES, PRODUTO NÃO PERECÍVEL, FABRICADO DE MADEIRA 

REFLORESTADA, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CADA 

CAIXA DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 40 PALITOS E O MAÇO COM 10 

CAIXAS. 

27 1350 UNID 
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MACIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. 

MEDINDO 20X23 EMBALAGEM COM 50 GUARDANAPOS. 

28 23 UNID HIPOCLORITO EM PÓ KG 

29 77 FRASC INSETICIDA AEROSOL MINIMO 500 ML SEM CHEIRO. 

30 45 UNID LENÇO UMIDECIDO COM 450 UNID 

31 200 UNID LIMPA VIDROS INSTATANEO 500ML 

32 760 UNID LIMPADOR ISNTANTANEO LIQUIDO 500ML 

33 80 CX LUVA DESCARTAVEL C/100 UN 

34 560 POT 

MARGARINA - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE LIPÍDIOS, OBTIDA DA 

EMULSÃO DE GORDURAS E ÓLEOS ALIMENTARES VEGETAIS, 

PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, 

COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM 

POTE PLÁSTICO COM 500 GRAMASAMOSTRA 

35 10 UNID MULTI INSETICIDA AEROSOL 300G  

36 20 UNID ODORIZANTE DE AMBIENTE  

37 242 UNID 

OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; REFINADO, TIPO 01; SEM COLESTEROL; OBTIDO 

DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANÇO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS;  

VALIDADE MINIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, FRASCO PET COM 900 

ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 

38 77 UNID 

PÁ PARA LIXO EM ALUMINIO, DIMENSÕES DA PÁ: 29 CM DE 

COMPRIMENTO E 19 CM DE LARGURA, COM CABO LONGO, PARA 

COLETA DO LIXO EM PÉ. 

39 10 UNID PALITO ROLIÇO DE MADEIRA 200UNID 



40 176 UNID 
PANO DE LIMPEZA, PARA CHÃO TIPO SACO, ALVEJADO, MEDIDAS 

50X70CM, COR BRANCA 

41 80 UNID PANO MULTI USO PERFLEX 

42 1.570 PCT PAPEL HIGIENICO - PICOTADO - GOFRADO - PCT C/4 

43 60 CX PAPEL TOALHA 2 DOBRAS CX C/5000UNID 

44 244 UNID PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103 (COADOR). 

45 450 UNID POMADA PARA ASSADURA 45 GRAMAS. 

46 97 PCT PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES 

47 173 UNID PRODUTO DE LIMPAR ALUMINIO 500ML 

48 85 UNID 
RODO DE BORRACHA COM CABO REFORÇADO NA PARTE INFERIOR DA 

BASE - GRANDE. 

49 33 UNID 
RODO DE BORRACHA COM CABO REFORÇADO NA PARTE ENFERIOR DA BASE - 

PEQUENO 

50 107 PCT SABÃO EM BARRA NEUTRO 5X1. 

51 360 UNID SABÃO EM PÓ DE 1° QUALIDADE - 1 KG. 

52 10 UNID SABONETE BACTERICIDA (GALÃO 5 LT) 

53 70 GL SABONETE LIQUIDO 5 LT 

54 225 UNID SAPONACEO CREMOSO 300G. 

55 30 CX TOCA DESCARTAVEL C/100 

56 327 UNID VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA, 1° LINHA. 

57 99 UNID VASSOURA NYLON COM CABO DE 1º LINHA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I – A - Modelo de proposta de preço  

 

Proposta de preços 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Salete  

 

Referente: PREGÃO N°. ......./2018 

         PROCESSO N°. ...../2018 

 

Proponente: 

 

Firma:____________________________________________________________________________ 

CNPJ:_____________________      Inscrição Estadual:__________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________ Estado: ______________ Fone:_____________________ 

Responsável: _____________________________________________________________________ 

RG _____________________CPF ______________________________ 

 

OBJETO :- 

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria (ou outro setor da entidade promotora do certame) em até 30 

dias, contados do recebimento definitivo de cada uma das parcelas do objeto contratado, à vista dos 

respectivos recibos de entrega e emissão de notas fiscais. 

Os pagamentos serão efetuados mediante ordem de crédito na conta bancária da Contratada, (ou outra 

forma, conforme a conveniência da entidade promotora do certame) em até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento definitivo de cada uma das parcelas do objeto contratado, à vista dos respectivos recibos de 

entrega e entrega de notas fiscais. 

Validade da proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura do envelope 

proposta. 

Prazo de entrega: diariamente de acordo com a requisição emitida pela Secretaria da Pasta, sendo a entrega. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, _____ de _________ de 2018.  

_______________________________ 

(Assinatura e Carimbo) 

 

  

item Quant Unid Descrição Marca 
Vlr 

Unit. 

Vlr 

Total. 

01       

02       

03       

04       

05       

06       



 

ANEXO II 

 (Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

 

 

  A empresa _______________por intermédio do seu representante ou procurador declara ao 

Município de Santa Salete– SP que atende a todas as condições de habilitação no Processo Licitatório n°. 

......./2018, Edital de Pregão n°. ....../2018. 

 

  

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Local e data. 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA. 

 

 

 

 

 

 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. 

........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara a estrita 

observância ao Princípio Constitucional do art. 7, inciso XXXIII da Carta Magna, e estou ciente de que 

eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do Pregão 

Presencial n° ......./2018, como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com o Município 

de Santa Salete – SP. 

 

 

..............................................., .. de ........ de 2018. 

 

 

 

__________________________ 

Representante Legal da Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. 

........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara, sob as penas da 

lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que 

recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto 

da licitação. 

 

................ - ....., ...... de ................. de 2018. 

 

 

 

 

__________________________________ 

nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. 

........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declaramos para os 

devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não haver fatos impeditivos quanto a nossa participação em 

licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. 

 

..............., ....... de ........ de 2018. 

 

 

 

 

__________________________ 

Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

  A ________________________ (nome da empresa), vem através deste Termo de 

Responsabilidade garantir a entrega dos PRODUTOS LICITADOS no prazo e quantidade estabelecidas no 

presente Edital. 

 

  Por ser verdade, firmamos a presente. 

  Atenciosamente, 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII 

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

PROCESSO N°. .../2018 

PREGAO PRESENCIAL N°. ..../2018 

 

Razão Social: __________________________ 

CNPJ/CPF N° __________________________ 

Endereço: _________________________ 

E-mail: __________________________ 

Cidade: __________________________  Estado: ________ 

Telefone: __________________________  Fax: __________________________ 

Pessoa para Contato: __________________________ 

 

Recebemos Cópia do Instrumento Convocatório da Licitação acima identificada. 

 

Local: ______________ - ____, ____ de_______ de  2018. 

 

__________________________ 

Assinatura e Carimbo CNPJ/CPF 

 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e essa empresa/Pessoa Física, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitações por meio do fax (17) 3662.9000. 

A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

 

...... – SP, .. de ........... de 2018. 

. 

 

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

Pregoeiro(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 

 

 

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n°  _____________________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° 

_________________ expedida pela SSP/__ e de CPF n° _________________ DECLARA, para fins do 

disposto no item 5 do Edital do Pregão Presencial n°. ........./2018, sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 123/12006. 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

(localidade)_______, de ____________de 2018. 

 

 

__________________________ 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da 

empresa licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

A______________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNP_____________________________________, com sede a 

_________________________________________________, na cidade de ___________________, Estado 

de _______________, CEP: ______________,telefone _______________, neste ato representado por seu 

procurador, o Senhor __________,   RG: _______________________ e CPF: 

________________________, em atendimento as disposições do Edital Pregão Presencial nº. ....../2018 

DECLARA para fins no disposto do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 

9.854/99, que a proponente não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e ainda, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Local, ______de _____________________ de 2018  

 

____________________________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO X – TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ..../2018 

 

PROCESSO Nº. ....../2018 

 

 

OBJETO: Contratação de empresas para Fornecimento de Materiais de Consumo Higiene e Limpeza, 

destinados a vários setores desta municipalidade. 

 

 

 

A ________________________________________, por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no 

CNPJ sob nº. __________________, credencia como seu representante o Sr. 

____________________________________(nome e qualificação), para em seu nome participar do certame 

em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática de todo os 

demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 

10.520/2002. 

 

 

 

 

Local, ______de _____________________ de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nº.   /2018 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0xx/2018 

Modalidade Pregão Presencial nº. 0xxx/2018 

 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxxxxxxx 

Rua xxxxxxxxxxx, 1785 - centro. 

CEP: 15.748-000 – xxxxxxxxxxxxx (SP) 

CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CONTRATADA:  __________________________________ 

 

 

 

Os signatários deste instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

xxxxxxxxxxxxxxx-SP, inscrita no CNPJ nº. xxxxxxxxxxxx, localizada à Rua xxxxxxxxxxxxx, 1785, 

centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxx,  brasileiro, casado, residente e 

domiciliado também nesta cidade, designada simplesmente de PREFEITURA e de outro lado a empresa 

........................................, com sede ..........................., ........... – ............, CEP: ................ – cidade de 

................... (......), inscrita no CNPJ: ............................., e Inscrição Estadual n°. ....................................., 

aqui também designada de CONTRATADA, que tem justo e combinado que mutuamente aceitam e 

outorgam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresas para Fornecimento de Materiais de 

Consumo Higiene e Limpeza, destinados a vários setores desta municipalidade, conforme descrição do 

Anexo I, do presente Edital. Os produtos serão utilizados em varios setores deste Município, durante o 

exercício de 2018. O fornecimento deverá ser de forma parcelada, conforme a necessidade e solicitação do 

responsável pelo setor, que informará as quantidades necessárias.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Fica fixado o valor total do presente Contrato em R$  ........... 

(...), discriminado da seguinte forma: 

Item Quant. Unid Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

       

       

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, 

contados da data da entrega dos produtos solicitados, mediante emissão de nota fiscal, empenhada na 

contabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Salete. 

3.1.  Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma 

ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras 



necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município. 

 

3.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA: A entrega será de forma parcelada e o prazo de 

entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira será de 2 (dois) dias úteis, após o recebimento da 

requisição emitida pela Secretaria solicitante, sendo a entrega efetuada na sede da Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 

de dezembro de 2018, ou até o fornecimento, pela contratada, da totalidade do objeto do contrato, momento 

em que este termo de contrato se expirará automaticamente, independentemente da adoção de qualquer 

outro procedimento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Sem prejuízo das demais 

disposições deste contrato e dos termos do Pregão n°. .............../2018, constituem obrigações da 

CONTRATADA: 

6.1 Fornecer o(s) Produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta, não podendo este 

ser superior ao limite estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato. 

 

6.2 Fazer a entrega dos Produtos no endereço da Solicitação da Gerente da Pasta sem que implique 

acréscimo no preço constante da proposta. 

 

6.3 Substituir o(s) produtos que apresente(m) irregularidade(s), quando da conferência pela Secretaria, de 

que trata o subitem 12.3 do Edital, no prazo máximo de 05(cinco) dias. 

 

6.3.1. Estando em mora a CONTRATADA, o prazo para substituição do o(s) Produtos, de que trata o item 

6.3, não interromperá a multa por atraso prevista no parágrafo segundo da Cláusula Décima Segunda. 

 

6.4. Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições: 

a) Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados (embalagem,  quantidade, 

validade...); 

b) Os produtos deverão ter prazo de validade impresso nas embalagens; 

c) Os produtos deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de 

no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu 

recebimento definitivo; 

d) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as 

operações de transporte e descarga no local indicado da entrega; 

e) Não serão aceitos produtos que não atendam as especificações, caso ocorra, o que não estiver dentro da 

conformidade, será desprezada. 

6.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Município. 

6.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n°. ..................../2018, 

durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO: Sem prejuízo das demais disposições 



deste contrato e dos termos do Pregão n°. ......./2018, constituem obrigações do Município. 

7.1. Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Segunda. 

7.2. Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato. 

7.3. Fiscalizar, através da Secretaria da Pasta, a execução do objeto contratual, não eximida a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela observância do objeto do presente contrato. 

7.4. Fornecer, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando solicitada, informações formais à 

CONTRATADA, tendo em vista orientá-la sobre quaisquer dúvidas surgidas durante a execução do 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente contrato não poderá ser cedido 

ou transferido a terceiros, total ou parcialmente. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS: Além das disposições presentes neste 

instrumento contratual, fica dele fazendo parte integrante, a Proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DO CONTRATO: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% 

(Vinte e Cinco por Cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual pode 

ser operada: 

11.1. Por ato unilateral e formal do Município, conforme os casos enumerados nos incisos I à XII e XVII à 

XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

11.2. Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 

reduzida a termo no processo licitatório, devendo a parte interessada em rescindir o presente contrato, 

manifestar seu interesse por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. 

11.3. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades previstas 

na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no 

art. 78, e acarretará também as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: O descumprimento das condições 

estabelecidas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002 

e legislação complementar. 

12.1. A CONTRATADA, em conformidade com o Art. 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedida de licitar 

e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do Art. 4º da referida Lei, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e nas demais cominações 

legais, assegurado o direito à prévia e ampla defesa, se: 

Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato; 

c) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

d) Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal. 



12.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo descumprimento de normas de 

legislação pertinentes à execução do objeto contratual, o MUNICIPIO poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, sendo que em caso 

de multa, esta corresponderá à 10 % (dez por cento) do valor contratado. 

12.3. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, 

perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a rescisão do contrato. 

12.4. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada a esta multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor contratado. 

12.5. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação, para 

recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada 

como aceita na forma como foi apresentada. 

12.6. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à 

CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente após a 

notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados ao 

cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária: 

Ficha: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO CONTRATUAL: As partes elegem o Foro desta Comarca 

de Urânia, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, em 03 (três) vias 

de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxx (SP), ____ de _________ de 2018. 

 

__________________________    __________________________ 

Prefeito Municipal       

 

Testemunhas: 

1- __________________________    2- __________________________ 

 



ANEXO XII - MODELO DE TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(Contratos) 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

CONTRATADO:-  

CONTRATO Nº:- 

OBJETO: - 

ADVOGADO/ Nº OAB:- 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito à 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.  

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, ___ de ________ de 2018. 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: Jede Fabiano Santiago Souza 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 

RG nº:  

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço:  

E-mail institucional: 

E-mail pessoal:- 

Telefone:- 

Assinatura: 



 

________________________________ 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: FLAYNER FERRUCI ZEVOLE 

Cargo: Chefe de Setor de Compras, Licitações e Contratos 

CPF:434.396.368.36 

RG:45.153.639-3 

Data de Nascimento: 13/07/1995 

Endereço Residencial completo:- Rua Ramos de Azevedo - 300- Santa Salete/SP 

E-mail institucional:Licitacoes@santasalete.sp.gov.br 

E-mail pessoal:flayner_02@hotmail.com 

Telefone: (17) 99624.3758 

Assinatura: 

 

________________________________ 

FLAYNER FERRUCI ZEVOLE  

 

Pela CONTRATADA:  
Nome:  

Cargo:  

CPF:  

RG:  

Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo:  

E-mail institucional 

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

Assinatura:  

 

_____________________________ 

 
 

 


