
 
 

Pregão Presencial nº. 003/2018 – Processo de Licitação nº.  015/2018 
 
 
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 Senhor Presidente da Câmara Municipal, MARCO ANTÔNIO 
VALANTIERI, portador do RG nº. 24.508.111-2 SSP/SP e CPF nº. 
141.853.988-08, residente na Rua Canadá, nº. 41 Parque das Nações, 
município de Santa Cruz do Rio Pardo, torna público que se encontra aberta à 
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018, 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 
alterada pela Lei Federal n.° 8.883/94, Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e instruções posteriores, Decreto Municipal n°. 078/03 de 07 
de junho de 2003, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie; para 
aquisição de Material de Escritório, para a Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo, a entrega dos materiais deverá ser de forma 
parcelada, pelo período de 01 ano, conforme a necessidade, de acordo 
com as condições descritas no edital e seus anexos, podendo ser prorrogado a 
critério da Administração, pelo prazo legal, sob o regime de menor preço por 
item.  
 
Os envelopes deverão ser entregues na sala de reuniões, na administração da 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, às 10 (dez) horas do dia 
14.09.2018, oportunidade em que se dará início à abertura dos envelopes às 
10 (dez) horas do dia 14.09.2018. 

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 n°. 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo, SP, 
no dia 14 de setembro de 2.018, no horário das 10 (dez) horas, será realizada 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe através da Portaria n°. 002/2018, de 02 de janeiro de 2018. 



 

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 do proponente classificado em primeiro lugar; 

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 o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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 - OBJETO  
1.1- Aquisição de Material de Escritório, conforme a necessidade, de 
forma parcelada para a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 
conforme descrição no Anexo I.  
1.2 - A Proposta Eletrônica PE deverá vir em CD ou Pen Drive gravada 
através do Programa Licitamap para agilizar os trabalhos da Comissão de 
Licitação e fora do envelope. E uma via da Proposta impressa e 
devidamente assinada, deverá estar dentro do envelope nº. 01  



 
(PROPOSTA). Obs. Ao gravar a proposta no CD ou pen drive NÃO 
renomear o arquivo. 
 
 
2- PARTICIPAÇÃO  
2.1- Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas interessadas do 
ramo de atividade econômica compatível com o seu objeto, e tenham 
credenciado os seus representantes.  
2.1.1- A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no 
Pregão Presencial, por seus representantes devidamente credenciados.  
2.1.2- Cada representante credenciado poderá representar apenas uma 
licitante, em cada Pregão Presencial.  
2.2- O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame. 
2.3- Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 4.1.3, 
bem como para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal 
previsto na alínea “h”, do subitem 4.1.3 deste edital, a condição de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte deverá constar do registro da 
licitante junto à JUCESP/SP ou outro órgão que comprove a condição.  
2.4- Além das vedações estabelecidas pelo art. 9º da lei 8.666/93, não será 
permitida a participação de empresas:  
2.4.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.4.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição;  
2.4.3- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar nos 
termos do inciso III do art.87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;  
2.4.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;  
2.4.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;  
2.4.6- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.  
 
 
3 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento às 10h00min 
horas do dia 14/09/2018, junto ao Pregoeiro por um representante que, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada. 
 
3.2 – O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes 
documentos: 



 
3.2.1 – RG (Carteira de Identidade), ou outro documento com foto; 
3.2.2 – Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, assim como cópia autenticada do estatuto ou contrato 
social da empresa, no qual constem os dados de quem outorgou a referida 
procuração. 
3.2.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou 
contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
3.2.4 – Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração 
de concordância com os termos do Edital. (Modelo Anexo III). 
3.2.5 – As empresas que desejarem utilizar os benefícios da Lei Complementar 
nº 123/2006 deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que 
cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, devidamente assinado pelo responsável legal da empresa. 
(Modelo Anexo V). 
3.2.6 – As declarações acima mencionadas (itens 3.2.4 e 3.2.5) deverão ser 
apresentadas fora dos envelopes. 
 
3.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 
credenciada. 
 
3.4 – A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão sem 
autorização do Pregoeiro, importará a imediata exclusão da licitante por ele 
representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
 
3.5- PROPOSTA  
3.5.1- A proposta deverá ser entregue pessoalmente à Comissão de Licitação, 
na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do 
Rio Pardo/SP no dia e horário previstos no preâmbulo deste edital, para a 
abertura da sessão pública. 
  
3.5.2- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
a) Indicação da marca dos produtos cotados, em conformidade com as 
especificações constantes no Termo de Proposta – Anexo I deste Edital;  



 
b) Preços unitários, por item, expresso em moeda corrente nacional, apurado à 
data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas 
resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como 
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral 
fornecimento do objeto da presente licitação.  
 
3.5.3- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da 
data da sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL.  
 
3.5.4- Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
3.5.5- Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, 
podendo o licitante apresentar proposta somente para o(s) item(s) de seu 
interesse.  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  
"ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA"  
DENOMINAÇÃO DO LICITANTE  
 
4- HABILITAÇÃO  
4.1- O julgamento da Habilitação se processará na forma prevista neste Edital, 
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem 
respeito a:  
 
4.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA (Credenciamento fora do envelope)  
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 
(ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária).  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária.  
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-
se de sociedade empresária.  
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício.  
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
4.1.2 - Para o Credenciamento os licitantes deverão entregar, em separado e, 
FORA DO ENVELOPE de documentos:  



 
a) Cópia do RG ou Documento com Foto do Participante  

b) Declaração de com os termos do edital (Anexo III);  

c) Declaração de cumprimento do inciso XXXIII art. 7º da Constituição 
Federal (Anexo IV).  

d) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo V)  

e) Declaração da não ocorrência de fatos impeditivos e outros a 
participação em Licitação (Anexo VI)  

f) Procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida 
(Anexo VII)  

g) Declaração de concordância com a entrega dos produtos (Anexo VIII)  

h) Cópia autenticada ou cópia simples juntamente com seu original, para 
que possa ser autenticada por servidor da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo, do Estatuto ou Contrato Social da empresa.  

 
 
4.1.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (envelope documentação)  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ).  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame.  
c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do 
FGTS;  
d) Certidão de regularidade de Débito Municipal;  
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal.  
f) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS 
mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN -
Certidão Positiva de Débito; com Efeitos de Negativa.  
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), nos termos da 
Consolidação das Leis do Trabalho.  
h) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;  
h.1) As microempresas e empresas de 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;  
h.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da 
homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta 
Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa;  
h.3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “h.2” 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Pregão.  
i) Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral 
do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei;  
 
4.1.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  
 
5- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
5.1.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia 
simples, desde que seja apresentado o original para que seja autenticado pela 
Comissão Permanente de Licitações;  
5.1.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos 
em substituição às certidões exigidas;  
5.1.3- Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões 
apresentadas, aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;  
5.1.4- Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz, e se for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz;  
5.1.5- A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta 
direta na internet nos respectivos sites dos órgãos expedidores para verificar a 
veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.  
5.1.6- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando 
na sua parte externa:  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  



 
"ENVELOPE Nº. 2 - DOCUMENTAÇÃO"  
DENOMINAÇÃO DO LICITANTE  
 
5.1.7- O licitante será inabilitado quando:  
5.1.8- Deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope 
Documentação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
PREGÃO ou com irregularidades, não se admitindo complementação posterior;  
5.1.9- Algum documento apresentar falha não sanável na sessão.  
5.1.10- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação 
do interessado na presente licitação, não implicando em qualquer processo de 
cadastramento para futuras licitações.  
 
6 – SESSÃO PÚBLICA 
 
6.1 – No dia 14/09/2018, às 10h00min horas, na Sala de Reunião da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, sito à Avenida Coronel Clementino 
Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, Município de Santa Cruz do Rio Pardo, 
Estado de São Paulo, terá inicio a Sessão Pública deste Pregão, com o 
recebimento dos envelopes contendo as propostas e a documentação, 
devendo o interessado ou seu representante, identificar-se e comprovar a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
6.2 – Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão 
admitidos novos proponentes. Os interessados ou seus representantes 
deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes, procedendo-se 
inicialmente a abertura dos envelopes contendo as propostas, verificando-se a 
sua conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório. 
 
6.3 – Em seguida terá início a Sessão Pública de Lances. 
 
6.4 – O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. Não havendo pelo menos 03 (três) 
ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das 
menores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 



 
6.5 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e 
valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade. 
 
6.6 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do 
licitante que apresentou a menor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no Edital, em caso positivo, o licitante será declarado 
vencedor. 
 
6.7 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências da 
habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação 
dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao Edital, sendo declarado vencedor. 
 
6.8 – Nas situações previstas nos itens 6.5 e 6.7, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço. 
 
6.9 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando, a critério do Pregoeiro lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
6.10 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
6.11 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 
6.12 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor. 
 
  
7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
7.1- O julgamento será realizado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, sendo 
considerado vencedor o licitante que ofertar o menor preço e que atender a 
todas as exigências deste Pregão.  



 
7.1.1- Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por 
extenso;  
7.1.2- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, com 
prévia notificação aos interessados. 
 
7.2- Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:  
7.2.1- - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada;  
7.2.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais 
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que sua proposta será 
declarada a melhor oferta;  
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 
apresentar nova proposta;  
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 7.2.1, serão realizado sorteio eletrônico entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e 
apresentar nova proposta;  
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que 
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.  
7.2.4- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a 
melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte;  
7.2.5- Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no 
intervalo estabelecido neste edital, na ordem classificatória, para o exercício do 
direito de preferência;  
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno 
porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem 7.2.4, será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
7.2.6- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, 
obtida com base nas disposições dos subitens 7.2.1 e 7.2.2, ou, na falta desta, 
com base na classificação de que trata o subitem 7.1, com vistas à redução do 
preço.  
 
7.3- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito;  



 
7.3.1-A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 
pela Câmara Municipal, que será juntada aos autos como preço de referência. 
  
8- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
8.1- Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos 
moldes do item 4 do Edital, o Pregoeiro informará às licitantes, que poderão 
interpor recurso, imediata e motivadamente. 
  
8.2- Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, informará aos recorrentes 
que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 
3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que 
poderão apresentar contra-razões, em igual número de dias, os quais 
começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nesta Câmara Municipal de 
Santa Cruz do Rio Pardo, Avenida Coronel Clementino Gonçalves , nº. 586, 
Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo / SP. 
  
8.3- Não havendo Recurso ou esse for considerado improcedente, será feita a 
Adjudicação e a Homologação do certame ao vencedor.  
 
9- ESCLARECIMENTOS  
9.1- Os interessados poderão solicitar esclarecimentos através do e-mail 
denis@camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br ou pelo fone (14) 3332 4128, aos 
cuidados do Setor de Licitações. 
9.1.1- Recomenda-se que os pedidos de esclarecimentos sejam apresentados 
com razoável antecedência em relação à data fixada para a apresentação das 
propostas, de maneira a permitir, em tempo hábil, o trâmite interno necessário 
ao exame e preparo da resposta; 
 
10 – CONTRATO 
10.1 – A empresa vencedora será convocada para assinar o contrato, depois 
de decididos os recursos, no prazo de até 05 dias úteis, após a homologação. 
 
10.2 – Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto na Lei de Licitações. 
 
11 – VALIDADE DA PROPOSTA 
11.1 – A proposta apresentada deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) 
dias. 



 
11.2 – A empresa vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 anos. 
  
12 - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
12.1- As condições de execução e recebimento do objeto são as estabelecidas 
na Minuta do Contrato - Anexo II deste edital que regrará normas acessórias.  

 
12.2- As entregas serão de acordo com a necessidade da Câmara Municipal e 
entregues em até 03 (três) dias úteis após a solicitação que será feita pelo 
setor de compras de acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo.  
 
13- PAGAMENTO  
13.1- As condições de pagamento estão estabelecidas na Minuta do Contrato - 
Anexo II deste edital. 
  
13.2- A empresa a ser Contratada não poderá se eximir da entrega dos 
produtos solicitados pela Contratante, negar ou desistir da entrega sob o 
fundamento de atraso no pagamento inferior 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração, nos termos da Lei nº. 8.666/1993.  
 
14- CONTRATAÇÃO  
14.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a 
Assinatura de Contrato, cuja minuta integra este Pregão Presencial como 
Anexo II;  
14.1.2- Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de 
regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade 
Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão 
Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de Negativa, o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com os prazos 
de validade vencidos, esta Câmara Municipal verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 
salvo impossibilidade devidamente justificada;  



a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o 
adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovarem a 
situação de regularidade de que trata o subitem 14.1.2 ressalvado os casos do 
item 14.1.4, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de 
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar;  
14.1.3- O adjudicatário deverá assinar o instrumento de Contrato, no prazo de 
cinco dias úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado a 
critério desta Câmara Municipal, sob pena de decair do direito à contratação se 
não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Pregão;  
14.1.4- Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase 
de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do Contrato, a 
regularidade fiscal, no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da 
homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta 
Câmara Municipal, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Pregão;  
a) Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, 
os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do 
direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.1;  
b) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte 
atender aos requisitos deste PREGÃO, será convocada outra empresa na 
ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.  
14.1.5 – Não será considerado motivo para rescisão do contrato a 
subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação.  
 
15 – DO ORÇAMENTO  
15.1- As despesas para execução do presente, correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento vigente, se necessário, créditos especiais e/ou repasses 
de recursos.  
01.00.00 – Poder Legislativo. 
01.01.00 – Câmara Municipal. 
01.031.0001.2.066 – Manutenção do Poder Legislativo 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Ficha 04 – Fonte de Recurso 01 – Próprio.  
 
 
 



 
16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)  
16.1 – São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 
8.666/93, na Lei Federal nº. 10.520/02 e demais normas pertinentes. 
 
16.2 – As proponentes que ensejarem o retardamento da execução do 
certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou 
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 
sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao infrator: 
a- Advertência; 
b- Multa; 
c- Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 
por período não superior a 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou, ainda até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
d – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 
 
16.3 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, 
estará sujeito à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
16.4 – Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do 
fornecimento, tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos 
que seguramente não atendam às exigências deste Edital, como às demais 
licitantes, que dêem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou 
ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de 
seus representantes.  
 
16.5 – A rescisão contratual, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal nº. 
8.666/93, poderá ser: 
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78; 



b – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Processo de 
Licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
c – Judicial, nos termos da Legislação.   
 
16.6 – Serão aplicadas multas contratuais, sem prejuízo das demais sanções 
aplicáveis: 
16.6.1 – Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato, além de indenização e reparação de danos; 
16.6.2 – Pelo retardamento na entrega do objeto contratual, multa diária de 1% 
(um por cento) sobre o valor do contrato. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á a inexecução total ou parcial do contrato, com as 
conseqüências daí advindas, além de indenização e reparação de danos; 
16.6.3 – Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga 
respeito diretamente à execução contratual, multa de 0,5% (meio ponto 
percentual) sobre o valor do contrato, além de indenização e reparação de 
danos; 
16.6.4 – Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total do contrato, além de indenização e reparação de 
danos; 
16.6.5 – A licitante deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração 
Pública, na decorrência da execução do objeto licitado. de indenização e 
reparação de danos; 
 
16.7 – As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a 
das outras. 
 
16.8 – O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo 
valor em dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo 
judicial de execução. 
 
16.9 – No caso de multa aplicada, em virtude de descumprimento 
contratual, além do disposto acima, também será possível, a critério da 
Contratante, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à Contratada. 
 
16.10 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, 
sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
17 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 



17.1 – Lei 10.520, de 17 de Julho de 2.002. 
 
17.2 – Lei 8666/93 e suas alterações. 
 
17.3 – Decreto Municipal n°. 078/03 de 07 de junho de 2003 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie (Regulamento do Pregão Presencial); 
 
17.4 – Artigos 4º, 5º e 13º do Decreto Federal 8.538/2015. 
 
17.5 – Artigos 3º, 42º, 43º, 44º e 45º da Lei Federal Complementar 123/06. 
 
 
18 – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
18.1 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o Ato Convocatório do Pregão. 
18.1.1 – As petições deverão ser protocoladas das 08h00 até 11h30 e das 
13h00 até 16h30, junto a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, 
na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do 
Rio Pardo – SP, dirigida à autoridade subscrita do Edital, que decidirá no prazo 
de 01 (um) dia útil. 
18.1.2 – Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
18.1.3 – Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a 
formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 
 
18.2 – Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao 
procedimento abaixo: 
18.2.1 – Somente serão válidos os documentos originais; 
18.2.2 – Os documentos deverão ser protocolados na Câmara Municipal de 
Santa Cruz do Rio Pardo/SP, na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 586, 
Chácara Peixe – Santa Cruz do Rio Pardo – SP, nas condições definidas 
acima; 
18.2.3 – Não protocolando na forma definida, a Administração não apreciará o 
teor dos citados documentos. 
 
18.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 
este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das 
condições nele estabelecidas. 
 
 



18.4 – Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação 
verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da 
síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) 
dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente na 
Câmara Municipal para apresentação das razões, por meio de memoriais, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-
razões, em igual número de dias, que começarão correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
18.4.1 - Nas hipóteses de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá 
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à 
autoridade superior; 
18.4.2 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
18.4.3 – Os recursos devem ser protocolados na Câmara. 
 
18.5 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 
recurso, por parte da (s) proponente (s), importará na decadência do direito de 
recurso, competindo à autoridade competente homologar o certame e 
determinar a convocação dos beneficiários para assinatura do Contrato 
Administrativo ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso. 
 
18.6 - Existindo recurso (s) e constatada a regularidade dos atos praticados e 
após a decisão do (s) mesmo (s), a autoridade competente deve praticar o ato 
de homologação do certame. 
 
19- FORO 
19.1- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da 
Santa Cruz do Rio Pardo/SP.  
 
20 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 – 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, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
20.2 – Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos da sessão pública 
realizada para esta licitação, na qual serão registrada as impugnações 
fundamentadas porventura apresentadas pelos representantes legais 
presentes. 



 
20.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser 
registradas expressamente na própria Ata. 
 
20.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes 
presentes que desejarem. 
 
20.4 – O Comunicado de abertura de licitação, o resultado do presente certame 
e as alterações, caso houverem, serão divulgados através de publicação no 
Semanário Oficial do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, no átrio (quadro 
de avisos) da Câmara Municipal e no site da Câmara Municipal de Santa Cruz 
do Rio Pardo. 
 
20.5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 
licitantes serão devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou 
instrumento equivalente. 
 
20.6 – Integram o presente Edital: 
20.6.1 – ANEXO I - PROPOSTA  
20.6.2 - ANEXO II - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO 
20.6.3 - ANEXO III - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 
EDITAL  
20.6.4 - ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO 
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
20.6.5 - ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
20.6.6 - ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO 
20.6.7 - ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA"  

20.6.8 - ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PRAZO 
DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 
20.6.9 – ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
Santa Cruz do Rio Pardo, 24 de agosto de 2018.  
 

 
 

Marco Antônio Valantieri 
Presidente da Câmara Municipal 



 
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 015/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

003/2018 
 

ANEXO PROPOSTA (I) – MODELO DE PROPOSTA SUGERIDA 
 
 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP/Telefone/Fax  
Email:  

 

Objeto: Material de Escritório para Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo, conforme a necessidade, de forma parcelada, conforme descrição 
abaixo: 

 

Nº Produto  Especificação do 

Produto 

Unidade Marca  Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 Agenda Agenda, capa em couro 
sintético, gravação em baixo 
relevo, fitilho marcador, anual 
um dia por página dimensão 
aproximadamente 19,2 x 13,5 
cm 

30 
unidades  

   

02 Agenda 
Classic 

Capa em material importado, 
anual, um dia por página, 
gravação em hot stamp, cor 
azul. Tamanho aproximado 
200 mm x 275mm, 200 
folhas. 

2 
unidades 

   

03 Arquivo Morto 
Poliondas 

Arquivo Morto Poliondas, 
dimensões 38 x 17,5 x 29 cm 
– cor azul 

40 
unidades 

   

04 Bloco Auto-
Adesivo 
38x50 

Papel com adesivo acrílico 
reposicionável, pacote com 4 
blocos 38x50 mmm com 100 
folhas cada, cor: amarelo, 
azul, verde e rosa. 

5 Pacotes    

05  Pincel 
Atômico 

Pincel atômico, escrita grossa 
tinta a base álcool, cor 

01 caixa    



vermelho  vermelho, caixa com 12 
unidades. 

06 Pincel 
Atômico azul 

Pincel atômico, escrita grossa 
tinta a base álcool, cor azul, 
caixa com 12 unidades. 

01 caixa    

07 Pincel 
Atômico preto 

Pincel atômico, escrita grossa 
tinta a base álcool, cor preto, 
caixa com 12 unidades. 

01 caixa    

08 Colchetes 
(broches) Nº. 
12 

Colchetes (broches) Nº. 12, 
fabricado com chapa de aço 
revestido, caixa c/ 72 
unidades. 

10 caixas    

09 Caneta caneta esferográfica, ponta 
média 1.0mm, de corpo 
hexagonal que assegura o 
conforto na escrita e 
transparente para 
visualização da tinta, tampa e 
plug da mesma cor da tinta, 
tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, 
com Tinta azul de alta qualidade 
e durabilidade, caixa com 50 
unidades  

8 Caixas    

10 Clipes 2/0 Fabricado c/ arame de aço 
galvanizado e embalado em 
sache plástico inviolável, nº. 2/0, 
caixa de 500g, c/ 725 unidades. 

08 Caixas    

11 Clipes 8/0 Fabricado c/ arame de aço 
galvanizado e embalado em 
sache plástico inviolável, nº. 8/0, 
caixa de 500g, 137 unidades. 

10 Caixas    

12 Clipes 10/0 Fabricado c/ arame de aço 
niquelado embalado em sache 
plástico inviolável, nº. 10/0, caixa 
de 500g, c/ 79 unidades. 

6 Caixas    

13 Cola bastão Cola bastão a base de éter 
poliglucosídeo, não tóxica, base 
giratória na cor preta e corpo na 
cor vermelha , pacotes com 10 
bastões de 10 g.  

4 pacotes    

14 Cola branca – 
35 gramas 

Base de água e PVA, ideal para 
colar papel, cortiças, tecidos, 
lavável, não tóxica, 35 gramas.  

10 
Unidades. 

   

15 Corretivos em 
fita 

Corretivo em fita 10 m x 4 mm, 
formato anatômico,  que permite 
fácil manuseio, com correções 
limpas e precisas, cobre qualquer 
tipo de tinta e palavra em apenas 
uma passada, correção 
instantânea que permite escrever 
imediatamente após o uso, não 
tóxica. 

10 
unidades 

   

16 DVD –R DVD - R 4,7 Gb, 16x,  35    



Unidades. 

17 Cd – R Cd – R, 700 mb, 52x, 80 min. 50 
unidades 

   

18 Lápis Preto 
nº. 02 

redondo, resistente, nº. 02, caixa 
com 72 unidades  
 

1 Caixa    

19 Elástico elástico de látex, amarelo nº 18, 
alta qualidade e resistência pct 
com 1100 unidades  

02 
Pacotes 

   

20 Etiqueta Etiqueta inkjet/laser 25,4 mm x 
66,7 mm,  folhas com 3 carreiras 
de 10 etiquetas, sendo caixa com 
3000 etiquetas  

1 Caixa    

21 Etiqueta Etiqueta inkjet/laser 25,4 mm x 
101,6 mm, folhas com 2 carreiras 
de 10 etiquetas, sendo caixa com 
2000 etiquetas  

6 caixas    

22 Etiqueta  Etiqueta inkjet/laser 279,4 mm x 
215,9 mm, folha com 1 carreira 
de 1 etiqueta, sendo caixa com 
100 etiquetas 

3 caixas    

23 Estilete Estilete largo, lâmina de 18 mm, 
trava automática, lâmina de aço 
carbono extensiva interna. 

10 
unidades 

   

24 Lâmina para 
Estilete largo 

Lâmina para estilete largo, 
18mm, embalagem com 10 
unidades.  

01 pacote    

25 Extrator de 
Grampo 

Extrator de grampo espátula, 
inox. 

 15 
unidades. 

   

26 Fita Adesiva 
transparente 
12mm x 40m 

composição: filme de BOPP e 
adesivo, transparente, pcte com 
10 rolos 12mm x 40 m  

3 Pacotes    

27 Fita Adesiva 
Transparente 
45mm x 40m 

Fita adesiva transparente de 
polipropileno bi orientado e 
adesivo à base de resina e 
borracha sintética, dimensão 
45mmx40m, pacote com 4 rolos 
de 45mm x 40m.  

 6 pacotes    

28 Fita Crepe 
18mm x 50m 

Fita adesiva crepe, dimensão 
18mm x 50 mts, pacote com 6 
unidades.  

2 pacotes    

29 Fita Dupla 
Face em Papel 
12mm x 30m 

fita dupla face de papel, coberto 
com adesivo à base de água  de  
ambos os lados, liner de papel 
siliconizado, 12mm x 30m, 
pacote com 6 rolos.  

2 pacotes    

30 Grampeador 
de mesa 

Grampeador de metal que utiliza 
grampos 26/6, com capacidade 
de grampear 20 folhas de uma só 
vez, dimensões aproximadas da 
base 18 cm.  

10 
unidades. 

   

31 Grampeador 
Grande 

Grampeador de metal, que utiliza 
grampos 23/10 com capacidade 
de grampear até 100 folhas, 

2 
unidades. 

   



dimensões aproximadas da base 
25 cm.  

32 Grampo Trilho Grampos trilho, metálico, 80mm, 
caixa com 50 unidades. 

12 caixas    

33 Grampos 26/6 grampos galvanizados 26/6, 
indicados para grampear até 20 
folhas (papel 75g/m²), fabricado 
com arame de aço, com extra 
proteção contra oxidação, 5000 
unidades na caixa  

15 Caixas    

34 Grampos 
23/10 

grampos galvanizado, 23/10, 
fabricado com arame de aço 
revestido, cx 5000 unidades  

 5 Caixas    

35 Livro Ata Livro ata , caderno de 50 folhas 
numeradas, capa / contracapa 
preto: papelão 770 grs revestido 
papel 90grs, folhas internas 
papel off-set 56grs, formato 205 
mm x 300 mm  

10 
unidades 

   

36 Pasta 
Catálogo 

Formato A 4, c/ bolso e com 
visor, acompanham 50 plásticos 
0,08mm (espessura média). Ideal 
para arquivamento de folhas no 
formato A-4. Disponível na cor 
preta. Dimensões aproxim.: 26 x 
34  

10 
unidades. 

   

37 Pasta 
Suspensa 
marmorizada 

Pasta suspensa marmorizada,  
pintada plastificada, haste de  
metal, 305 g/m2, de 361 x 
240mm. 

30 
unidades 

   

38 Pasta 
Polionda 

Pasta polionda, azul, lombo 55 
mm . 

20 
unidades 

   

39 Pasta aba 
elástico s/ 
lombo 

Pasta polipropileno, aba elástico 
ofício, sem lombo, cristal. 

30 
unidades 

   

40 Pasta aba 
elástico 
20mm 

Pasta polipropileno, aba elástico 
ofício, 20mm, cristal. 

30 
unidades 

   

41 Pasta Elástica 
L 

Pasta plástica em L pp 0,15 A4 
cristal, pacote com 10 unidades. 

10 
pacotes 

   

42 Pasta aba 
elástico 
55mm  

Pasta polipropileno, aba elástico 
ofício, 55mm, cristal. 

40 
unidades 

   

43 Pen Drive – 
08 GB 

armazenamento de 8G,conexão 
USB 2.0, sistemas operacionais 
Windows XP; Windows Vista; 
mac os 10+; Linux  

10 
unidades. 

   

44 Pen Drive 16 
GB 

armazenamento de 16 GB; 
conexão USB 2.0, sistemas 
operacionais Windows XP; 
Windows Vista; mac os 10+; 
Linux  

8 
unidades. 

   

45 Perfurador de Perfurador de papel 02 furos, 
Margem de 6mm, Espaço entre 

 8    



papel 25 fls. furos 80mm p/ 25 fls.  unidades 

46 Perfurador de 
papel 60 fls. 

Perfurador de papel 02 furos, 
margem de 8 mm, espaço entre 
furos 80mm  p/60 fls.  

2 
unidades 

   

47 Pincel Marca 
Texto 

Tinta de composição especial 
fluorescente, Ponta chanfrada, 
Não recarregável, cor amarelo, 
caixa c/ 12 unidades. 

10 caixas    

48 Prancheta 
Acrílica 

Prancheta em poliestireno, 
tamanho ofício, presilha metal, 
Cristal.  

 05 
Unidades. 

   

49 Régua régua em poliestireno com 30 
cm, cristal, com dimensão 310 x 
35 x 3  

20 
Unidades 

   

50 Papel A4 papel A4, folhas 75gm² 
210x297mm, folhas de cor 
branca, pacote com 500 folhas –
certificado pelo INMETRO, caixa 
c/ 10 pacotes.  

30 Caixas    

51 Tesoura Tesoura escolar de 13 cm s/ 
ponta, lamina em aço e inox, 
cabo em polipropileno. 

 10 
Unidades 

   

52 Tinta para 
carimbo 

tinta para carimbo – preta, 
embalagem de 42 ml.  

05 
Unidades. 

   

53 Pasta c/ aba 
elástico em 
cartão duplex 

Pasta c/aba elástico em cartão 
duplex; dimensão 235 largura x 
325 altura mm , cor azul.  

20 
Unidades 

   

54 Pasta com 
Grampo 

Pasta com grampo trilho, na cor 
azul, tamanho ofício, pacote com 
10 unidades.   

6 pacotes    

55 Corretivo 
Líquido 

Corretivo líquido 18ml. Fórmula à 
base de água; sem odor, não 
tóxico e não prejudica o meio 
ambiente  

20 
Unidades. 

   

56 Borracha 
Branca 
Escolar 

látex natural, macia e suave, 
branca, nº 40. 

30 
unidades 

   

57 Papel Vergê  A4, 180g, na cor creme, caixa 
com 50 folhas. 

 20 caixas    

58 Almofada 
carimbo nº. 3 

Almofada para carimbo nº. 3, 
preta, 6,7 x 11,0 cm 

10 
unidades 

   

59 Caderno 
espiral  

Capa dura, universitário, 96 
folhas.  

05 
unidades. 

   

60 Pasta AZ – 
lombada larga 

 Pasta AZ usual, cartão com 2 
mm, forrado com papel 
monolúcido 75g plastificado. 
Mecanismo niquelado tipo 
exportação, olhal e compressor 
plásticos, lombada larga, visor, 
tamanho ofício, medida 345 mm 
altura x 80 mm lombada,  

60 
unidades 

   



61 Pasta AZ – 
lombo estreito 

Pasta AZ usual, cartão com 2 
mm, forrado com papel 
monolúcido 75g plastificado. 
Mecanismo niquelado tipo 
exportação, olhal e compressor 
plásticos, lombo estreito, visor, 
tamanho ofício, medida 345 mm 
altura x 60 mm lombada, 

30 
unidades 

   

Valor Total da Proposta – R$ ________ ( _____________________) 

_______________________________ 

Proponente: Carimbo da Empresa 

DECLARO, sob as penas da Lei, que os produtos e serviços oferecidos atendem 
todas as especificações exigidas neste anexo. 
 
DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e 
lucro. 
 
*Observação: - O prazo mínimo de validade das propostas deverá ser de 60 
dias após a abertura dos respectivos envelopes. O valor da proposta contempla 
todos os custos diretos e indiretos de qualquer espécie, tais como tributos, 
despesas administrativas e financeiras, bem como o lucro.  
 
A proposta eletrônica PE _.MIC deverá vir em CD ou Pen Drive gravada 
através do Programa Licitamap para agilizar os trabalhos da Comissão de 
Licitação e fora do envelope. E uma via da Proposta impressa e devidamente 
assinada, deverá estar dentro do envelope nº. 01 (PROPOSTA). 
Obs. Ao gravar a proposta no CD ou pen drive NÃO renomear o arquivo. 
 
As quantidades descritas são aproximadas (quantidade total para período de 
12 meses), podendo haver modificações conforme as necessidades. Os 
Materiais a serem fornecidos deverão obedecer às normas e padrões da ABNT 
e INMETRO, assim como atender eficazmente às finalidades que deles 
naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor. 
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ANEXO II 
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

 
 
Por este instrumento público de contrato administrativo, de um lado a 
CÂMARA  MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 49.879.919/0001-96, 
com sede na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, n.º586, Chácara Peixe 
nesta cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, neste ato 
representada por seu presidente Marco Antônio Valantieri, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 
............................................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
...................................., e Inscrição Estadual n.º ...................................., com 
sede à .................................., na cidade de ........................................., neste ato 
representada pelo Sr. .............................., ........................, portador da cédula 
de identidade n.º ..............................., e do C.P.F. n.º ............................., 
doravante denominada simplesmente CONTRATADO, têm entre si justo e 
acordado o que segue, em conformidade com as qualificações e habilitações 
exigidas pela Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações produzidas pela Lei 
Federal n.º 10.520/02, 8.883/94 e 9648/98, Decreto nº 3.555/2000 e o Processo 
de Licitação nº. 015/2018, modalidade Pregão Presencial n.º 003/2018.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a Aquisição de Material de 
Escritório, conforme a necessidade, de forma parcelada para Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo conforme descrição no Anexo I do 
Edital.  
 
1.2. O CONTRATADO se obriga a entregar os produtos de primeira qualidade 
na sede da CÂMARA  MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, na 
Avenida Coronel Clementino Gonçalves, n.º 586, Chácara Peixe, nesta cidade 
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, CEP: 18.900-000, no 
horário compreendido entre as 08h30min às 11:30 (período da manhã) e das 
13:30 às 16:30h (período da tarde). Os pedidos serão de acordo com a 
necessidade e as entregas em 3 dias úteis após a solicitação feita pelo 
setor responsável. 



1.2.1. Os pedidos serão fracionados de acordo com as necessidades de cada 
departamento.  
 
1.3. No caso de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as 
especificações a CONTRATADA deverá repor o(s) produtos(s) devolvido(s), no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.  
 
1.4. A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a 
CONTRATADA da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, 
previstas na cláusula quarta.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
2.1. O presente Contrato terá validade pelo período de 12 (doze) meses a partir 
de sua assinatura, podendo ser prorrogável nas conformidades da Lei Geral de 
Licitações.  
 
2.2. A DETENTORA DO CONTRATO deverá aceitar e/ou retirar o termo 
contratual, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do 
pedido de compra da unidade interessada.  
 
2.3. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser 
prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e 
aceita pela administração.  
 
2.4. Os preços são os constantes no contrato no valor de R$ ............................. 
(...................................) Pelo objeto ora ajustado, a CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO pela execução total do contrato;  
 
2.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos 
produtos, mediante a apresentação dos respectivos documentos fiscais que 
deverá estar assinado pelo responsável, comprovando a efetiva entrega dos 
produtos. A Contratada não poderá se eximir da entrega dos produtos 
Solicitados pela Contratante, negar ou desistir da entrega sob o fundamento de 
atraso no pagamento inferior 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração, nos termos da Lei nº. 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  



3.1. A CONTRATADA se responsabiliza pela boa qualidade, validade, e 
integralidade dos produtos a serem entregues, se comprometendo de imediato 
restituir ou substituir aqueles fora da especificação e qualidade exigidas.  
 
3.2. A CONTRATADA fica única, exclusiva e totalmente responsável pelo 
recolhimento nos prazos legais de todos os encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas, fundiários, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e 
sua execução, em quaisquer esferas: privada, federal, estadual e municipal;  
 
3.3. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, pela Lei 8.666/93 e pela 
Constituição Federal;  
 
3.4. A CONTRATANTE, por si ou por seus prepostos, se obriga a cumprir 
todas as cláusulas e condições previstas neste contrato, fornecendo todas as 
informações necessárias à entrega das mercadorias ora adquiridas;  
 
3.5. A CONTRATADA se obriga a entregar os produtos, em conformidade com 
o especificado na cláusula primeira deste Contrato, bem como atender às 
requisições e determinações da CONTRATANTE;  
 
3.6. A CONTRATADA fica obrigada a observar todas as cláusulas e condições 
do Edital e da proposta ofertada, nos termos do artigo 55 inciso XI da Lei 
Federal nº. 8666/93.  
 
3.7. Caso haja imprevisto, ou fato superveniente que altere significativamente a 
correspondência entre os encargos da CONTRATADA e a remuneração por 
parte da Administração, que impossibilite a entrega do objeto, e esse 
desequilíbrio não for dado causa pela CONTRATADA, poderá, ocorrer o 
realinhamento dos preços, desde que justificado e comprovado o aumento 
através de notas e/ou documentos fiscais. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA  
4.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nos casos previstos 
na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8.883/94 e 
9648/98, e o não cumprimento da cláusula 3.1 do presente Contrato, bem 
como fica assegurado à CONTRATANTE, alterá-lo ou rescindi-lo 
unilateralmente, nos casos previstos nas referidas Leis.  
 



4.2. A rescisão do contrato, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal nº 
8.666/93, poderá ser:  

• determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78;  

• amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;  

• judicial, nos termos da legislação;  
 
4.3. A parte que descumprir quaisquer das cláusulas contratuais, dando causa 
à rescisão do Contrato, fica obrigada a pagar à outra parte, uma multa no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da presente 
Contrato;  
 
4.4. Em caso de atraso na entrega dos produtos, sem justo motivo aceito pela 
CONTRATANTE, a CONTRATADA, além das penalidades previstas neste 
Contrato e na Lei Federal n.º 8.666/93, pagará uma multa correspondente ao 
valor de 1 % (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso, além da 
indenização e reparação por perdas e danos; 
  
4.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja na sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e previstas em lei, e em especial nos incisos do 
artigo 78 da lei nº 8.666/93.  
 
4.6. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste Pregão, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
poderá sofrer, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 
reparação dos danos causados à Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo pelo infrator:  
a) advertência;  
b) multa;  
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 
por período não superior a 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  
 



4.7. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
outras.  
 
4.8. O prazo para pagamento de multas será de cinco (cinco) dias úteis a 
contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor 
como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial 
de execução.  
 
4.9. No caso de multa aplicada em virtude de descumprimento contratual, além 
do disposto acima, também será possível, a critério da Contratante, o desconto 
das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à Contratada.  
 
CLÁUSULA QUINTA 
5.1. Não poderá a CONTRATATANTE impor os acréscimos e supressões ao 
presente Contrato.  
5.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, 
qualquer fato anormal que porventura venha a ocorrer durante o fornecimento 
das mercadorias, principalmente os fatos que dependam de orientação técnica 
da CONTRATANTE ou de seus prepostos;  
5.3. A presente Contratação é regida especialmente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações, Lei n.º 10.520/02, Decretos nº 7892/13 e demais 
disposições legais pertinentes à espécie como por exemplo o Código Civil 
Brasileiro, não gerando qualquer vínculo empregatício entre as partes, não 
cabendo à CONTRATADA pleitear por quaisquer vantagens e/ou direitos 
oriundos da legislação trabalhista, previdenciária, social e/ou fundiária;  
 
5.4. A recusa injustificada para assinatura do Contrato, gerará multa de 10% 
(dez por cento) do valor contratual, e será considerada como tal, a partir do 11º 
(décimo primeiro) dia após a convocação da CONTRATADA para assinatura 
do presente instrumento.  
 
5.5. As despesas para execução do presente, correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento vigente, se necessário, créditos especiais e/ou repasses 
de recursos.  
01.00.00 – Poder Legislativo. 
01.01.00 – Câmara Municipal. 
01.031.0001.2.066 – Manutenção do Poder Legislativo 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Ficha 04 – Fonte de Recurso 01 – Próprio.  
 
CLÁUSULA SEXTA  



6.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado 
de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou ações decorrentes da 
presente contratação, que não forem resolvidas por via administrativa.  
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato 
Administrativo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado 
conforme em todos os seus termos, na presença de duas testemunhas, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos.  
 
 
Santa Cruz do Rio Pardo, __ de _____ de 2018.  
 
 
 
_____________________________________________________________  
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO 
 
 
 
 
________________________________________________ 
CONTRATADA:  
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
1)_________________________           2)______________________________  
Nome:                                                      Nome: 
RG:                                                          RG: 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 

  
A empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ/MF 

sob n. ___________________________, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr.(a) ____________________________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade RG n. _________________________ e do CPF n. 

________________________________, DECLARA que examinou 

criteriosamente o Edital e seus documentos, e, anuindo, julgou-o suficiente 

para a elaboração da proposta voltadas ao atendimento do objeto licitado em 

todos os seus detalhamentos.  

_______________________________________ (data)  

_____________________________________ (representante legal) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa ____________________________________, com sede à 
_____________________________, ____, na cidade de ___________, Estado 
de ________. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda - CNPJ n. _________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr (a) _________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade RG n. ______________________ - SSP-
____ e do CPF n. _____________________________ DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n. 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 
( ) .  
 
_________________________________________ (data) 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 
 
A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. 

portador (a) da Carteira de Identidade nº........................... e do CPF nº 

................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA - ME, ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006 e Nº 147/2014.  

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente.  

 

_____________________________, ___de __________________de 2018.  

 

_____________________________ 

Carimbo e assinatura do 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº. .............................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) .................................. 

portador (a) da Carteira de Identidade nº. ........................... e do CPF nº. 

................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 

fato impeditivo a nossa participação na licitação Pregão Presencial nº. 

003/2018, do tipo Menor Preço, da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 

Pardo, que não fomos declarada inidônea e não estamos impedida de 

contratar com o Poder Público, nem suspensa de contratar com a 

Administração Pública, nos comprometendo a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes  

.  

Por ser expressão da verdade, assino a presente.  

 

_____________________________, ___de __________________de 2018.  

 

 

___________________________ 

Carimbo e assinatura do 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO 
PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA" 

 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, 
inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 
............................................................, nº ............., bairro 
...................................., na cidade de  
............................., Estado de ..........................................., (neste ato 
representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) 
..........................................................., ........................ (nacionalidade), 
.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do 
RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e 
domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade 
de ..............................., Estado de ..................................., ----------  
 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... 
(nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), 
portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente 
e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na 
cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------  PODERES: 
ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento 
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
003/2018 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, da Câmara Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular 
ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, 
receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste 
e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.  
 
.............................., ........ de ......................... de 2018.  
 
........................................  
Outorgante 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PRAZO DAS 
ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 
  
A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ........................... e do CPF nº 
................................. DECLARA, que concorda com o prazo de entrega 
estipulado no Contrato item:  
 
1.2. O CONTRATADO se obriga a entregar os produtos de primeira qualidade 
na sede da CÂMARA  MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, na 
Avenida Coronel Clementino Gonçalves, n.º 586, Chácara Peixe, nesta cidade 
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, CEP: 18.900-000, no 
horário compreendido entre as 08h30min às 11:30 (período da manhã) e das 
13:30 às  16:30h (período da tarde). Os pedidos serão de acordo com a 
necessidade e as entregas em até 3 dias úteis após a solicitação feita pelo 
setor responsável. 
1.2.1. Os pedidos serão fracionados de acordo com as necessidades de cada 
departamento.  
 
1.3. No caso de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as 
especificações a CONTRATADA deverá repor o(s) produtos(s) devolvido(s), no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.  
 
1.4. A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a 
CONTRATADA da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, 
previstas na cláusula quarta.  
 
Por ser expressão da verdade, assino a presente.  
 
_____________________________, ___de __________________de 2018.  
 
Carimbo e assinatura do  
Representante legal da empresa 
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ANEXO IX 
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,    de          de 2018. 
 
CONTRATANTE:  
 
Nome e cargo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
                
Assinatura: ______________________________  
 
CONTRATADA:  
Nome e cargo: 
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
 
Assinatura: ______________________________ 


