
 
 
 

EDITAL COMPLETO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/ 2019 
 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 012/2019 
 
 
 
 
A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº. 49.879.919/0001-96, sediada 
na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, nesta 
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, PAULO EDSON 
PINHATA, portador do RG nº. 25.173.281-2 SSP/SP e CPF nº. 171.130.648-
76, residente à Rua Frei Marcos Righi, nº. 10, centro, município de Santa Cruz 
do Rio Pardo, torna público que se encontra aberta à Licitação nº. 012/2019 
sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM regido em todos os seus termos pelas Leis Federais n°. 
10.520 de 17 de julho de 2002, 8.666/93 de 23 de junho de 1993 alteradas 
pela Lei Federal n°. 8.883/94 e instruções posteriores, Decreto Municipal n°. 
078/03 de 07 de junho de 2003 e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie; com a finalidade de receber propostas e documentos de 
habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de 
120 (cento e vinte) galões de água mineral natural, galão de 20 litros; 
300 (trezentos) pacotes de água mineral natural sem gás, pacote com 
12 garrafas de 510 ml; e 70 (setenta) pacotes de água mineral natural 
com gás, pacote com 12 garrafas de 510 ml e 30 (trinta) botijão de 
gás de cozinha GLP P13, pelo período de 12 (doze) meses, 
parceladamente, conforme a necessidade, para a Câmara Municipal de 
Santa Cruz do Rio Pardo, localizada a Avenida Coronel Clementino Gonçalves 
nº. 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo – SP. 
 
Os envelopes deverão ser entregues na sala de reuniões, na administração da 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, às 09 (nove) horas do dia 
06.06.2019, oportunidade em que se dará início à abertura da sessão. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento 
do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participarem do certame. 
 



A sessão do processamento do Pregão será realizada no Setor de Compras da 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, na Avenida Coronel Clementino 
Gonçalves nº. 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo – SP, no dia 06 de 
junho de 2.019, no horário das 09 horas (nove horas), pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe através de 
Portaria n°. 003/2019, de 02 de janeiro de 2.019. 
 
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 
 
A – Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
B – Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame; 
C – Abrir a propostas de preço; 
D – Analisar a aceitabilidade das propostas; 
E – Desclassificar propostas indicando os motivos; 
F – Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 
lance de menor preço; 
G – Verificar a habilitação dos proponentes classificados; 
H – Declarar o vencedor; 
I – Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
J – Elaborar a ata da sessão; 
K – Encaminhar o Processo à Autoridade Superior – Presidente da Câmara – 
para homologar e autorizar a contratação; 
L – Juntamente com a Equipe de Apoio, convocar o vencedor para assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido; 
M – Abrir Processo Administrativo para apuração de irregularidades visando à 
aplicação de penalidades na legislação; 
 

1.0 - OBJETO LICITADO:  

1.1.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa, conforme 
descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas 
neste Edital, para o fornecimento de 120 (cento e vinte) galões de água 
mineral natural, galão de 20 litros; 300 (trezentos) pacotes de água 
mineral natural sem gás, pacote com 12 garrafas de 510 ml; e 70 
(setenta) pacotes de água mineral natural com gás, pacote com 12 
garrafas de 510 ml e 30 (trinta) botijão de gás de cozinha GLP P13, 
pelo período de 12 (doze) meses, parceladamente, conforme a 
necessidade, 
 
A proposta deverá ser válida para 60 (sessenta) dias. 
 
 
 



 
1.1.2 A empresa contratada deverá ficar responsável pelo fornecimento dos 
galões de água mineral, e garrafas de 510 ml de água sem gás e com gás, 
botijão de gás de cozinha, GLP P13, em quantidades suficientes às 
necessidades. 
 
1.2- CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
1.2.1- As entregas serão efetuadas diariamente, no local, no endereço e nas 
quantidades solicitadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. 
 
1.2.2- A cada entrega o fornecedor deverá preencher um recibo em duas vias, 
onde constem o nome do recebedor, função, data e quantidade de entrega. A 
nota fiscal emitida deverá estar acompanhada de uma via do recibo citado, para 
conferência de cada setor e na mesma devem ser mencionados o número do 
empenho e o contrato correspondente, sendo que para cada empenho deverá 
ser emitida uma nota fiscal. 
 
1.2.3- Quando do recebimento dos produtos, que será feito por funcionários 
designados, no local da entrega serão verificadas a quantidade e a qualidade 
do que for entregue. No caso de entrega fora das condições exigidas, o 
funcionário recebedor enjeitará os produtos, para posterior substituição pela 
contratada, sem prejuízo das penalidades a essa cabíveis. 
 
1.2.4- Eventualmente as entregas poderão ser suspensas em caso de feriados. 
 
1.2.5- A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo poderá a qualquer 
momento efetuar análise dos produtos entregues, quanto à qualidade e ao 
peso. 
 
 
2.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação, que preencherem as condições de 
credenciamentos e requisitos deste edital. 
 
3.0 – DO CREDENCIAMENTO: 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os documentos a seguir 
discriminados, em cópias simples acompanhadas do original ou em cópias 
autenticadas por tabelião de notas ou pelos membros da Equipe de Apoio: 
A - Tratando-se de 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 da investidura; 



B - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou 
particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento que comprove os poderes do mandante para 
outorga; 
C – Em se tratando de microempresa que queira exercer o direito de 
preferência de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123/2006, em seus 
artigos 44 e 45, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá estar expressa no documento apresentado em cumprimento às 
disposições da alínea “a” deste item III, devendo apresentar no momento do 
credenciamento a declaração de enquadramento de ME ou EPP (ANEXO VI). 
D - O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação 
de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar 
ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado 
na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 
E - Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 
O representante legal e o procurador deverão se identificar exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. Será admitido apenas 01 (um) 
representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 
 
A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará em 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa 
do Pregoeiro. 
 

4.0 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
A declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação de acordo com 
o ANEXO III deverá ser apresentada fora do Envelope n°. 1. 
 
4.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em 
sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N°. 1 – PROPOSTA             ENVELOPE N°. 2 – HABILITAÇÃO    
Pregão Presencial n°. 02/2019           Pregão Presencial n°. 02/2019 
Processo n°. 012/2019                        Processo n°. 012/2019 
Razão Social da Empresa:                    Razão Social da Empresa: 
CNPJ:                                                      CNPJ: 



 
5.0 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, 
deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, 
sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser 
redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, na forma 
do ANEXO I, e deverá conter: 

A – Razão social da empresa 

B – Descrição completa dos serviços a serem prestados; 

C – Preço unitário e global, devendo estar discriminado o valor do item A, B, C, 
D, indicação em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidem 
sobre a operação, por conta da licitante vencedora. 

5.1 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 
preço até o máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as 
demais, se houver, também em eventual contratação. 

5.2 - Fixa o valor máximo de R$ 8,00 (oito reais) para o Item 01 (um) – Galão de 
20 litros de Água Mineral, o valor máxima de R$ 12,00 (doze reais) para o Item 02 
(dois) – Água Mineral Sem Gás – 500 ml pacote de 12 garrafas, o valor máxima 
de R$ 16,00 (dezesseis reais) para o Item 03 (três) – Água Mineral Com Gás – 500 
ml pacote de 12 garrafas, e o valor máximo de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) 
para o Item 04 (quatro) – Botijão de Gás P13 para o objeto deste edital, preços 
fixados de acordo com o Mapa de Demonstração da Cotação em anexo ao 
Processo de Licitação nº. 012/2019 – Modalidade Pregão Presencial nº. 02/2019. 

   

6.0 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
Os licitantes deverão apresentar o envelope nº. 002 contendo os seguintes 
documentos de habilitação: 

A - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

B - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

C - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim a 
exigir; 

D - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

E- Inscrição municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 



F - Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS válida e em dia. 

G - Certificado de Regularidade de Situação (CRF) FGTS válido e em dia. 

H - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da 
sede ou domicílio do licitante; 

I – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
sendo aceita certidão positiva com efeitos de negativa; 

J - Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o 
caso, a superveniência de fato impeditiva da habilitação (art.32, § 2º, da Lei 
Federal 8.666), conforme modelo do ANEXO II, assinada por representante(s) 
legal (is) da empresa; 

K - Declaração da licitante de cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99, 
especificamente ao que trata o inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, assinada 
por representante legal da empresa (conforme modelo do ANEXO IV); 

L - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
  
M - Declaração da licitante de que conhece os termos deste Edital, 
comprometendo-se a cumpri-los na integra (conforme modelo do ANEXO V); 

N – No caso de Microempreendedor Individual, além dos demais documentos 
previstos neste item, deverá o licitante apresentar: 

a) Cédula de Identidade Civil; 

b) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda; 

 
6.1 A documentação poderá ser apresentada mediante cópia autenticada ou 
cópia reprográfica acompanhada dos originais para autenticação por parte dos 
Membros da Equipe de Apoio; 

 
6.2 Os documentos apresentados no credenciamento não precisarão constar no 
Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
 
6.3 Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. A documentação de 
habilitação (envelope nº. 02) deve ser da própria empresa dentro de seus 
limites territoriais, como por exemplo de filiais. Entretanto, estarão sujeitos à 
verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de 
Licitações. 



 
7.0– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
7.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
8.0 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 
em participar do certame, ocasião em que serão apresentados os documentos 
indicados nos itens 5 e 6.  
 
8.1 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, 
a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
8.2 – Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo 
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
8.3 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados 
pelos membros da Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos Licitantes.  
 
8.4 - Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº. 
01 – PROPOSTA DE PREÇO – e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste instrumento convocatório, sendo a mesma desclassificada, 
preliminarmente, nas seguintes hipóteses: 
 
8.4.1. Não apresentar a proposta devidamente assinada pelo Representante 
Legal ou preposto/autorizado da LICITANTE; 
 
8.4.2. Apresentar preços baseados nos de outras propostas; 
 
8.4.3. Apresentar preços alternativos ou vantagens que imponham condições 
não previstas neste Edital; 
 
8.4.4. Deixar de atender as especificações, prazos, condições fixadas no edital e 
seus anexos, ou na legislação aplicável; 
 
8.4.5. Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 
 



8.4.6. Apresentar preços simbólicos ou de valor zero, ou ainda, tiver preços 
manifestamente inexeqüíveis, conforme disposto no artigo 48, da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações, 
 
8.4.7. Não obedecer às condições estabelecidas no Edital para sua classificação; 
 
8.4.8. Deixar de apresentar documentos exigidos. 
 
8.5- O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM 
observado as especificações definidas neste Edital. 
 
8.6 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará 
por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito, e tomando as decisões 
prescritas na Lei Geral de Licitações. 
 
8.7 – As propostas classificadas serão selecionadas para etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
8.7.1 – Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela; 
 
8.7.2 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas 
no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 
menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate das propostas, 
serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 
 
8.7.3 – O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor 
da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, 
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 
 
8.7.3.1 – O licitante sorteado em 1º (primeiro) lugar escolherá a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados e, assim, 
sucessivamente até a definição completa da ordem dos lances. 
 
8.8 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
   
8.8.1 – O uso de telefone celular durante a sessão de lances será restrito e só 
poderá ser usado com a permissão do Pregoeiro. 
 
8.8.2 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
8.8.3 – A diferença entre cada lance será definida no momento da sessão deste 
pregão. 



 
8.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
licitante desistente às penalidades constantes deste Edital. 
 
8.10 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
 
8.11 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência 
às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos seguintes 
termos da Lei Complementar nº. 123/2006, art. 44, caput.: 
 
8.11.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que os preços 
apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço apresentado. (Lei 
Complementar nº. 123/2006, art. 44, § 2º). 
 
8.11.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais 
bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será 
declarada a melhor oferta. (Lei Complementar nº. 123/2006, art. 45, inciso I). 
 
8.11.2.1 – Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após 
encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de 
preclusão (Lei Complementar nº. 123/2006, art. 45, § 3º). 
 
8.11.2.2 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.11.1, serão realizadas sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e 
apresentar nova proposta (Lei Complementar nº. 123/2006, art. 45, inciso III). 
 
8.11.2.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, 
serão convocadas as remanescentes, para o exercício do mesmo direito (Lei 
Complementar nº. 123/2006, art. 45, inciso II). 
 
8.11.2.4 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a 
melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 
 
8.11.3 – Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas ou 
empresas de pequeno porte, observadas os limites e a forma estabelecida 
neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, será 



declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora na fase 
de lance (Lei Complementar nº. 123/2006, art. 45, § 1º). 
 
8.12 – Após a fase de lances, serão CLASSIFICADAS na ordem crescente dos 
valores, as propostas não selecionadas e aquelas selecionadas para a etapa de 
lances, considerando-se, para estas, o último preço ofertado. 
 
8.13 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
licitante desistente às penalidades constantes deste Edital. 
 
8.14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com 
vistas à redução do preço ofertado. 
 
8.15 – Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço 
negociado, declinando motivamente a respeito. 
 
8.16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a 
critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições de 
habilitação estipuladas neste Edital. 
 
8.16.1 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos 
de habilitação, efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão 
pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, exceto 
quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, quando se aplicará o artigo 42 da Lei 
Complementar nº. 123/2006 que diz que a comprovação de regularidade fiscal 
somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato Administrativo. 
 
8.16.1.1 – As microempresas e empresas pequeno porte, por ocasião da 
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, conforme “Caput” do artigo 43 da Lei Complementar nº. 
123/2006. 
 
8.16.1.2 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por período igual a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e 
emissão eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, de acordo com § 1 do artigo 43 da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
8.16.1.2.1 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 
subitem 8.16.1.2 (anterior), implicará na decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 



Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, 
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, 
inciso XXIII, da Lei 10.520/02 ou revogar a licitação, conforme § 2º do artigo 
43 da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
8.16.2 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos 
documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
8.17 – Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos 
neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 
 
8.17.1 – Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se o licitante não 
atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos 
autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 
habilitação do licitante, será declarada vencedora. 
 
8.18 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer 
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, 
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 
contado do recebimento da convocação. 
 
8.19 – Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual 
serão registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos 
interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe 
de Apoio e pelos Licitantes presentes. 
 
8.20 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites 
legais, será adjudicado o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologado 
o certame. 
 
8.21 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 
licitantes desclassificados poderão ser devolvidos aos seus representantes na 
própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 
interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, 
até ulterior deliberação. Os envelopes dos licitantes classificados, não 
declarados vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro, 
até o efetivo cumprimento da obrigação pelo Licitante adjudicatário. 
 
 
9.0 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis 



para apresentação de memoriais, 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. 
 
9.1 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo 
Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para homologação. 
 
9.2 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
9.3 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
 
9.4 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidade apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 
10 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO. 
 
Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) 
dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do 
direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
10.1 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e 
pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma bem motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 
 
10.2 – O fornecimento dos produtos deverá ser conforme determinação da 
Administração e nos locais especificados neste edital.  
 
10.3 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de transportes, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes dos serviços 
contratados. 
 
 
 
11 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
O pagamento será realizado mensalmente, com base nos produtos solicitados e 
entregues dentro de cada mês, conforme controle disponibilizado pela 



Secretaria de Gestão em conjunto com o Departamento de Licitação, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica. 
 
11.1 – Serão pagos somente os produtos efetivamente entregues durante o 
mês na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. 
 
11.2 – O preço pactuado é final, ficando sob a responsabilidade da 
CONTRATADA arcar com quaisquer tributos, encargos sociais, taxas, fretes, 
etc., que venham a incidir sobre os serviços. 
 
11.3 – O pagamento será realizado mediante crédito aberto em conta corrente 
em nome da Contratada ou na tesouraria da Câmara Municipal. 
 
 
12 – DA CONTRATAÇÃO: 
 
A empresa vencedora da presente Licitação, ao ser convidada a assinar o 
contrato de fornecimento, deverá fazê-lo no prazo máximo de 48 horas, sob 
pena de não o fazendo importar em preclusão do direito a contratação sendo 
convocada a segunda classificada e assim por adiante e mantendo o preço da 
licitante vencedora. 
 
12.1 - O contrato de fornecimento dos produtos constantes no objeto deste 
edital, terá validade pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo 
mesmo período, nos moldes do artigo 57, II, da Lei 8.666/93. 
 
12.2 - Em conformidade com o disposto no Inciso XII do Art. 78, da Lei 
8.666/93, com as introduções da Lei 8.883/94, e as alterações posteriores, o 
Contrato de fornecimento poderá ser rescindido a qualquer tempo, por ato 
unilateral do Chefe do Legislativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa 
à proponente vencedora. 
 
 
13 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 
Para suprir as despesas da presente Licitação, serão utilizadas verbas das 
seguintes Classificações Orçamentárias 
 
01 – Poder Legislativo 
01.031 – Ação Legislativa 
01.031.0001 – Processo Legislativo 
01.031.0001.2.022 – Manutenção do Poder Legislativo 
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes 
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 



3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 004 
 
13.1 – Se por ocasião do pagamento as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Secretaria da Receita Federal e a 
Procuradoria Nacional, estiverem com prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade anexando os documentos 
passíveis de obtenção por referidos meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
13.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações 
a Adjudicatária será notificada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
comprovar sua situação de regularidade, mediante apresentação das certidões 
respectivas com prazo de validade em vigência sob pena da contratação ou do 
pagamento não se realizar. 
 
 
14 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
Ficará impedida de licitar com a administração direta pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos nos artigos 7° da 
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de junho de 2002. 
 
14.1 – As sanções de que tratam o subitem poderão ser aplicadas 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações 
posteriores, garantindo o exercício da prévia e ampla defesa e registrada no 
Cadastro de fornecedores. 
 
14.2. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em celebrar o 
contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido, 
quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; a não 
comunicação de superveniência de fato impeditivo da habilitação; ou ainda, o 
não fornecimento do objeto ou o fornecimento de objeto diverso do previsto 
neste instrumento; a prática de qualquer transgressão por parte do 
adjudicatário; estará o adjudicatário sujeito às seguintes sanções: 
14.2.1. multa de 20% (vinte por cento) do valor de sua proposição de preços, 
lance ou oferta adjudicada; e 
14.2.2. impedimento em licitar e contratar com a Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo e o descredenciamento do Cadastro Geral de Fornecedores 
da Câmara, por até cinco anos. 
14.3. O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto 
no § 1° do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7° da Lei 10.520/02, sujeitará a 
contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir 



do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte 
proporção: 
I – Multa de 0,2% (zero dois por cento) ao dia, até o 30° (trigésimo) dia de 
atraso; e 
II – Multa de 0,4% (zero quatro por cento) ao dia a partir do 31° (trigésimo 
primeiro) dia de atraso até o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso. A partir 
do 46° (quadragésimo sexto) dia, estará caracterizada a inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos 
particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa 
prevista neste edital. 
14.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, poderá ser 
aplicada à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
obrigação não cumprida. 
14.5. A sanção de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo poderá ser aplicada cumulativamente 
com a multa, facultada a defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, a contar 
da data de publicação na imprensa oficial – Semanário Oficial do Município de 
Santa Cruz do Rio Pardo. 
14.6. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura 
do instrumento de contrato, se recuse a assiná-lo ou a retirar o instrumento 
equivalente, serão convocados para assiná-lo os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação. 
14.7. A sanção prevista no item 14.2.2. poderá, também, ser aplicada ao 
licitante que: 
14.7.1. apresentar documentação falsa; 
14.7.2. ensejar o retardamento da execução do objeto do certame; 
14.7.3. não mantiver a proposta; 
14.7.4. falhar ou fraudar a execução do contrato; 
14.7.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
15 – DOS ANEXOS 
 
Fazem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos: 
 
15.1 - ANEXO I – Proposta de Preços; 
15.2 – ANEXO II – Declaração de Idoneidade; 
15.3- ANEXO III – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação; 
15.4 – ANEXO IV – Declaração de cumprimento à Lei nº. 9.854/99; 
15.5 – ANEXO V – Declaração de Compromisso; 
15.6 – ANEXO VI – Declaração de ME / EPP 
15.7 – ANEXO VII – Minuta do Contrato 
15.8 – ANEXO VIII – Termo de Ciência e Notificação – (Modelo conforme 
TCESP) 
 



16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidades entre as 
licitantes e desde que não comprometam o interesse publico, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
16.1 – O resultado do presente certame será divulgado no Semanário Oficial do 
Município de Santa Cruz do Rio Pardo. 
 
16.2 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 
licitantes ficarão à disposição para retirada mediante protocolo, na Divisão de 
Compras e Licitações da Câmara Municipal, pelo prazo de 30 (trinta) dias após 
a entrega, ultrapassado este prazo sem a retirada dos documentos, os mesmos 
serão incinerados. 
 
16.3 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
16.3.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que 
decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para 
recebimento das propostas, devendo a mesma ser protocolada junto a Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, na Avenida Coronel Clementino 
Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo – SP, no horário de 
expediente. 
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
16.4 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o Fórum da cidade de Santa Cruz do Rio 
Pardo, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Cruz do Rio Pardo, 22 de maio de 2019.  
 
 

___________________________ 
PAULO EDSON PINHATA 

Presidente da Câmara Municipal  
 
 
 



 
ANEXO I 

 
PROCESSO LICITAÇÃO: 012/2019  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃOSOCIAL:_______________________________________________________ 
CNPJ/MF:______________________________________FONE/FAX_____________ 
 

   

ITEM  
Qtde.  
Item  

Valor 
Unt. 
Item 

Valor 
Total 
Item 

OBJETO:A presente licitação tem por objeto a contratação de 
empresa para: 
 
A - O fornecimento de 120 (cento e vinte) galões de água 
mineral natural, galão de 20 litros; 
 
B – O fornecimento de 300 (trezentos) pacotes de água 
mineral natural sem gás, pacote com 12 garrafas de 510 
ml; 
 
C – O fornecimento de 70 (setenta) pacotes de água 
mineral natural com gás, pacote com 12 garrafas de 510 
ml; 
 
D – O fornecimento de 30 (trinta) botijão de gás de 
cozinha GLP P13  
 
Observação: Pelo período de 12 (doze) meses, parceladamente, 
conforme a necessidade, nas condições descritas neste edital e 
anexo, sendo: 

 
Valor Global da Proposta Item A+B+C+D, (valor por 
extenso).  
 

  

  

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 dias  
  

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA PROPONENTE Data da Proposta 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 
  (Razão Social da Licitante) 
........................................................................., através de seu Diretor ou 
Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará, se for o 
caso, a superveniência de fato impeditivo da habilitação na conformidade do 
artigo 32, § 2º, da Lei 8.666/93. 
 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos á presente. 
 
 

 
____, de junho de 2019. 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 012/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 

 
 
 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante 
credenciado da _______________________(denominação da pessoa jurídica), 
CNPJ nº _____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa 
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no 
instrumento convocatório do Pregão Presencial nº. 002/2019, realizado pela 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, inexistindo qualquer fato 
impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 

____, de junho de 2019. 
 
 
 
     ___________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO À LEI 9.854, DE 27.10.99. 
 

 
 
  (Razão Social da 
Licitante)........................................................................., inscrito no CNPJ 
n.º ..........................................., por intermédio de seu representante legal o 
Senhor ou a Senhora ................................, portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º ...................................., e do CPF n.º ........................, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
(    ) . 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

____, de junho de 2019. 
 
 

______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 
 
(Razão Social da Licitante) ........................................................................., 
inscrito no CNPJ n.º ..........................................., por intermédio de seu 
representante legal o Senhor ou a Senhora ................................, portador(a) 
da Carteira de Identidade n.º ...................................., e do CPF n.º 
........................, DECLARA ter ciência dos termos deste Edital, 
COMPROMETENDO-SE a cumpri-los em sua integralidade. 
 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 

 
____, de junho de 2019. 

 
 

___________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 

 
 

 
 
 



PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 012/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 

 
ANEXO VI  

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa 
______________________________________________________________(de
nominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. 
__________________________________________é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 002/2019 realizado pela Câmara Municipal de Santa Cruz do 
Rio Pardo. 
 
DECLARO, outrossim não estar enquadrado em qualquer impedimento previsto 
no artigo 3º, parágrafo 04º, da referida Lei Complementar. 
 
 

____, de junho de 2019. 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO VII 

 
MINUTA DE CONTRATO  

 
 

CONTRATO N.º ____/2019, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS 
P13), QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO 
PARDO E A EMPRESA ___________. 
 
 
A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº. 49.879.919/0001-96, sediada 
na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, nesta 
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, PAULO EDSON 
PINHATA, portador do RG nº. 25.173.281-2 SSP/SP e CPF nº. 171.130.648-
76, residente à Rua Frei Marcos Righi, nº. 10, centro, município de Santa Cruz 
do Rio Pardo, denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 
empresa ________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, com sede à 
Rua _______________, nº. ____, __________, na cidade de 
_____________________, Estado de ______, neste ato representado pelo 
Senhor ________________, portador da cédula de identidade n.º ___________ 
SSP/SP e do CPF. nº. ____________, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si justos e acordados o que segue em conformidade 
com as qualificações e habilitações exigidas pelas Leis n.º 10.520/2002,  
8.666/93, com as alterações produzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e 9648/98 e 
o Processo Licitação nº. 012/2019, modalidade “Pregão Presencial nº. 002/2019”:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO) –  
 
1.1.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa, conforme 
descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas 
neste Edital, para o para o fornecimento de 120 (cento e vinte) galões 
de água mineral natural, galão de 20 litros; 300 (trezentos) pacotes 
de água mineral natural sem gás, pacote com 12 garrafas de 510 ml; e 
70 (setenta) pacotes de água mineral natural com gás, pacote com 12 
garrafas de 510 ml e 30 (trinta) botijão de gás de cozinha GLP P13, 
pelo período de 12 (doze) meses, parceladamente, conforme a 
necessidade. 
 
A proposta deverá ser válida para 60 (sessenta) dias. 
 



 
 
 
 
1.1.2 A empresa contratada deverá ficar responsável pelo fornecimento dos 
galões de água mineral, e garrafas de 510 ml de água sem gás e com gás, 
botijão de gás de cozinha, GLP P13, em quantidades suficientes às 
necessidades. 
 
  
1.2- CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
1.2.1- As entregas serão efetuadas diariamente, nos locais, nos endereços e 
nas quantidades solicitadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. 
 
1.2.2- A cada entrega o fornecedor deverá preencher um recibo em duas vias, 
onde constem o nome do recebedor, função, data e quantidade de entrega. A 
nota fiscal emitida deverá estar acompanhada de uma via do recibo citado, para 
conferência de cada setor e na mesma devem ser mencionados o número do 
empenho e o contrato correspondente, sendo que para cada empenho deverá 
ser emitida uma nota fiscal. 
 
1.2.3- Quando do recebimento dos produtos, que será feito por funcionários 
designados, no local da entrega serão verificadas a quantidade e a qualidade 
do que for entregue. No caso de entrega fora das condições exigidas, o 
funcionário recebedor enjeitará os produtos, para posterior substituição pela 
contratada, sem prejuízo das penalidades a essa cabíveis. 
 
1.2.4- Eventualmente as entregas poderão ser suspensas em caso de feriados. 
 
1.2.5- A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo poderá a qualquer 
momento efetuar análise dos produtos entregues, quanto à qualidade e ao 
peso. 
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (DOCUMENTOS APLICÁVEIS)  
2.0 Para efeitos obrigacionais, quanto à proposta adjudicada a favor de ______ 
(CONTRATADO) integra o presente contrato todos os documentos que 
instruíram o Processo de Licitação nº. 012/2019, valendo seus termos e 
condições em tudo quando com este não conflitarem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) 
  
3.0 Dá ao presente contrato o valor Global de R$ ___ (_____): sendo o valor  



com base nos fornecimentos dos materiais (água mineral / botijão de gás p13) 
realizada no mês, conforme controle disponibilizado pela Secretaria de Gestão 
em conjunto com o Departamento de Licitação. 
 
O preço para fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na 
proposta da CONTRATADA, a saber: 
 

Ite
m 

Qtde Descrição Marca Valor 
Unitário/R$ 

Valor 
Total/R$ 

01      

02      

03      

04      
 
§ 1° – Serão pagos somente os produtos efetivamente entregues durante o 
mês. 
§ 2º – O preço pactuado neste contrato é final, ficando sob a responsabilidade 
da CONTRATADA arcar com quaisquer tributos, encargos sociais, taxas, fretes, 
etc., que venham a incidir sobre os serviços. 
 
3.1 - REAJUSTE DOS PREÇOS 
3.1.1 - Não haverá reajuste de preços.  
 
3.1.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários 
(álea econômica extraordinária e extracontratual). 
 
CLÁUSULA QUARTA (PRAZO DE EXECUÇÃO)  
4.0 O Contrato vigorará pelo período de 12 meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, nas conformidades 
com o artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante à 
Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA (RECURSOS)  
5.0 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das 
dotações próprias orçamentárias suplementadas, se necessário, e 
especialmente pelas dotações abaixo: 
 
01 – Poder Legislativo 
01.031 – Ação Legislativa 
01.031.0001 – Processo Legislativo 
01.031.0001.2.022 – Manutenção do Poder Legislativo 



3.0.00.00.00 – Despesas Correntes 
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 
3.3.90.0.00 – Material de Consumo – Ficha 04  
 
CLÁUSULA SEXTA (OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) –   
6.0 São obrigações da Contratada: 
 
I - Arcar com todos os ônus e obrigações decorrentes da legislação da 
seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e 
criminal, no que se relacionem com o objeto ora contratado, inclusive no 
tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos; 
II - Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer 
caso, 
por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados a Contratante 
ou a terceiros, por seus empregados ou serviços; 
III – responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos, subordinados ou eventuais subcontratados; 
IV - Responder exclusiva e integralmente, perante a Contratante, pela execução 
do objeto contratado; 
V – Fornecer as Certidões Negativas de Débitos atualizadas quando solicitadas 
pela Contratante. 
 
Parágrafo Único – A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 
estabelecidos no item I desta cláusula, não transfere a Contratante a 
responsabilidade por seu pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)  
7.0 É considerada obrigação da CONTRATANTE, durante a vigência do presente 
contrato, efetuar o pagamento dos produtos, conforme prazos e condições 
estabelecidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA (DAS PENALIDADES) –  
8.0 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações 
estabelecidas sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal nº. 
8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
Ficará impedida de licitar com a administração direta pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos nos artigos 7° da 
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de junho de 2002. 
 
8.1 As sanções de que tratam o subitem poderão ser aplicadas 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações 
posteriores, garantindo o exercício da prévia e ampla defesa e registrada no 
Cadastro de fornecedores. 



 
8.2. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em celebrar o 
contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido, 
quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; a não 
comunicação de superveniência de fato impeditivo da habilitação; ou ainda, o 
não fornecimento do objeto ou o fornecimento de objeto diverso do previsto 
neste instrumento; a prática de qualquer transgressão por parte do 
adjudicatário; estará o adjudicatário sujeito às seguintes sanções: 
8.2.1. multa de 20% (vinte por cento) do valor de sua proposição de preços, 
lance ou oferta adjudicada; 
8.2.2. impedimento em licitar e contratar com a Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo e o descredenciamento do Cadastro Geral de Fornecedores 
da Câmara, por até cinco anos. 
8.3. O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto 
no § 1° do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7° da Lei 10.520/02, sujeitará a 
contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir 
do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte 
proporção: 
I – Multa de 0,2% (zero dois por cento) ao dia, até o 30° (trigésimo) dia de 
atraso; e 
II – Multa de 0,4% (zero quatro por cento) ao dia a partir do 31° (trigésimo 
primeiro) dia de atraso até o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso. A partir 
do 46° (quadragésimo sexto) dia, estará caracterizada a inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos 
particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa 
prevista neste edital. 
8.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, poderá ser aplicada 
à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 
cumprida. 
8.5. A sanção de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo poderá ser aplicada cumulativamente 
com a multa, facultada a defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, a contar 
da data de publicação na imprensa oficial – Semanário Oficial do Município de 
Santa Cruz do Rio Pardo. 
8.6. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura 
do instrumento de contrato, se recuse a assiná-lo ou a retirar o instrumento 
equivalente, serão convocados para assiná-lo os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação. 
8.7. A sanção prevista no item 8.2.2. poderá, também, ser aplicada ao licitante 
que: 
8.7.1. apresentar documentação falsa; 
8.7.2. ensejar o retardamento da execução do objeto do certame; 
8.7.3. não mantiver a proposta; 
8.7.4. falhar ou fraudar a execução do contrato; 
8.7.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 



 
CLÁUSULA NONA (DA RESCISÃO)  
9.0 A Contratante poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo 
unilateral, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei nº. 
8.666/93, sem que caiba a Contratada qualquer indenização, sem embargo da 
imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis em processo 
administrativo regular. 
 
Parágrafo Único: A CONTRATANTE poderá considerar rescindido o contrato, de 
pleno direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial 
ou extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de 
indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se a contratada: 
 
a) deixar de fornecer o objeto do contrato, nos prazos estabelecidos, ou 
infringir qualquer disposição contratada; 
b) tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se; 
c) promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da empresa, que prejudique a execução do contrato;  
d) transferir o objeto contratual; 
e) deixar de apresentar as certidões de Regularidade Fiscal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (DOS DIREITOS DA CONTRATANTE)  
10.0 São prerrogativas da Contratante as previstas no art. 58 da Lei nº. 
8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA)  
11.0 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no 
todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS DESPESAS DO CONTRATO)  
12.0 Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, 
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e 
da execução de seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS)  
13.0 O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela 
CONTRATANTE, ou por acordo entre as partes, nas hipóteses previstas nos 
incisos I e II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93. 
 
Parágrafo Único: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, as supressões que se fizerem necessários, no valor inicial 
atualizado do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS)  



14.0 A troca eventual de documentos e cartas entre as partes será feita por 
escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DOS CASOS OMISSOS)  
15.0 Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com o disposto nas 
Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e com os princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DA PUBLICAÇÃO)  
16.0 O Extrato do presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do 
Município, pela CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, 
Parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (FORO)  
 
17.0 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São 
Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para 
dirimir dúvidas e julgar ações que por ventura surgirem em decorrência deste 
contrato. 
 
E, por assim se acharem justos e contratados, firmam o presente contrato, sem 
qualquer coação física ou moral, de quem quer que seja, na presença de duas 
testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado 
conforme em todos os seus termos, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 
 
 
Santa Cruz do Rio Pardo, ____ de junho de 2.019. 
 
 
 
_______________________________________ 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 
PAULO EDSON PINHATA 
 
 
 
_____________________________________________ 
Contratado:  
 
 
 
1 – Ivam de Jesus Garcia da Silva 
CPF nº. 120.229.928-81  
 



 
 
2 – Denis Fernando dos Santos Fernandes 
CPF nº. 320.438.358-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 012/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 

 
ANEXO VIII 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 
CONTRATADA:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
OBJETO:  
ADVOGADO(S):  
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, 
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 
a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
 
LOCAL e DATA: Santa Cruz do Rio Pardo - SP, ___ de junho de 2019. 
 
 
CONTRATANTE:  
 
Nome e cargo:  
 
E-mail institucional:  
 
E-mail pessoal:  
 
 
                   
Assinatura: ______________________________  
 
 



CONTRATADA:  
 
Nome e cargo: 
 
E-mail institucional:  
 
E-mail pessoal:  
 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 


