
 
 

EDITAL COMPLETO 
 
 
PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 010/2018 
 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 002/2018. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. 
 
FUNDAMENTO: Lei Federal nº. 8.666/93, 8.883/94, 10.520/02 e 
Decreto Municipal n°. 078/03 e demais Legislações pertinentes. 
 
 
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, MARCO ANTÔNIO 

VALANTIERI, portador do RG nº. 24.508.111-2 SSP/SP e CPF nº. 

141.853.988-08, residente à 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. 002/2018, 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 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 fornecimento de 100 

galões de 20 litros de água mineral natural; 250 pacotes de água 

mineral natural s/ gás, pacote com 12 garrafas de 510ml, e 50 

pacotes de água mineral natural c/ gás, pacote com 12 garrafas de 

510ml, para a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo  

 



 

período de 12 (doze) meses, parceladamente, conforme a 

necessidade, nas condições descritas neste edital e anexo. 

Os envelopes deverão ser entregues na sala de reuniões, na administração da 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, às 10h00min (dez) horas do 
dia 19.04.2018, oportunidade em que se dará início à abertura dos envelopes 
às 10h00min (dez) horas do dia 19.04.2018. 
 
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, nº. 586, no dia 19 de abril de 2.018, no horário das 10h00min (dez) 
horas, serão 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 2.018. 
 
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 – 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; 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o 

fornecimento de 100 galões de 20 litros de água mineral natural; 250 pacotes 

de água mineral natural s/ gás, pacote com 12 garrafas de 510ml, e 50 pacotes 

de água mineral natural c/ gás, pacote com 12 garrafas de 510ml, para a 

Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo período de 12 (doze) 

meses, parceladamente, conforme a necessidade, em conformidade com as 

especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

 
 
II – DA PARTICIPAÇÃO 
 
2. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital. 
 
2.1.2 Não poderão participar nesta licitação as empresas: 
 
2.2.3. Que estejam suspensas temporariamente para licitar e impedidas de 
contratar com a Administração Pública, direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
2.2.4. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas nos termos do 
inciso IV do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
2.2.5. Que estejam impedidas de licitar ou contratar nos termos do art. 7º da 
Lei Federal nº. 10.520/02. 
 
2.2.6. Que estejam impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da 
Lei Federal nº. 9.605/98; 
 
 
 



 
2.2.7. Que estejam em processo de falência ou em recuperação judicial / 
extrajudicial. 
 
2.2.8. Que esteja reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de 
constituição. 
 
 
III – DO CREDENCIAMENTO 
 
3 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser 
apresentado o que se segue: 
 
3.1 – Quanto aos representantes: 
 
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, 
ou empresário individual, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro empresarial, registrado na Junta Comercial; ou, tratando-se de 
sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa investidura; 
 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 
particular nos moldes do Anexo II, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 
poderes do mandante para a outorga. 
 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 
identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
d) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada Empresa Licitante 
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 
credenciada. 
 
e) A ausência do Credenciado, após o início da sessão de lances, implicará 
automaticamente na declinação do item em disputa, não impedindo a 
participação nos lances seguintes em que o Credenciado se fizer presente. 
 
 
 
 
 
 



 
f) 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 na fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao 
direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentando na 
proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 
 
g) Em caso excepcional a empresa licitante poderá substituir o representante 
credenciado, apresentando novo credenciamento, desde que revogando o 
anterior. 
 
3.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
 
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência 
de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com 
o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA do 
Envelope nº. 1 (Proposta); 
 
3.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá 
ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e 
apresentada FORA do Envelope nº. 1 (Proposta). 
 
3.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará 
em imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização 
expressa do Pregoeiro. 
 
 
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 
inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo III deste Edital deverá ser apresentada fora do Envelope 
nº. 01 (Proposta). 
 
4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes, contendo em sua parte externa, os 
seguintes dizeres: 



 
ENVELOPE 01 “PROPOSTA COMERCIAL” 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 010/2018 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 
 
 
 
ENVELOPE 02 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.010/2018 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 
 
 
4.3. A apresentação dos envelopes com endereçamento e identificação de 
forma diferente do que aqui se pede, não motivará a desclassificação da 
empresa licitante, desde que eventuais falhas sejam sanadas ou retificadas por 
seu representante credenciado, na presença do pregoeiro, equipe de apoio e 
demais licitantes. 
 
4.4. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões  
ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
4.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio. 
 
 
V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
5.1.A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) nome, endereço, CNPJ; 
b) número do processo e do Pregão; 
c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação; 
d) a proposta deverá conter o preço dos produtos a serem fornecidos, cotados 
em moeda nacional, devendo incluir todas as despesas com custos com  
 
 



pessoal, obrigações sociais, fiscais, comerciais e trabalhistas, previdenciárias e 
tributárias, impostos, seguros, taxas, uniformes, EPIs, materiais, equipamentos, 
acessórios, embalagens, tarifas, fretes, descarga, transporte de pessoal, vale-
refeição, considerando inclusive repousos remunerados, feriados e pontos 
facultativos; 
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
5.2. A proposta de preços deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua 
apresentação, que será considerada a data de referência de preços. 
 
 
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO" 
 
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 
6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou 
cooperativa; 
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no 
subitem “b”; 
 
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 em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 
não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem 
sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
 
 



a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto do certame; 
 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, 
mediante a apresentação das seguintes certidões: 
 
c.1) 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; 
 
c.2) Certidão de regularidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda (ICMS) ou declaração de isenção 
ou de não incidência assinada pelo representante legal do cliente, sob as penas 
da lei; 
 
c.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 
Mobiliários e Imobiliário, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças / ou 
Fazenda  do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei; 
 
d) 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; 
 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do 
FGTS. 
 
f) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 
f.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 
 
f.2) Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em 
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual  
 
 



período, a critério da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa; 
 
f.3) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “f.2”, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em 
sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos 
termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas, com Efeitos de Negativa, expedida pela Justiça do 
Trabalho. 
 
 
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física e com data 
de expedição de até 90 (noventa) dias anteriores a data do certame. 
 
 
6.1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, 
menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso, ou       
insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (Quatorze) anos, destinada ao  
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
(Modelo ANEXO IV). 
 
b) Prova de desempenho anterior de atividade pertinente e compatível, com o 
objeto da Licitação através de atestado expedido por pessoa de direito público 
ou privado. 
 
 
6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
6.2.1. A apresentação dos envelopes com endereçamento e identificação de 
forma diferente do que aqui se pede, não motivará a desclassificação da  
 
 
 



empresa licitante, desde que eventuais falhas sejam sanadas ou retificadas por 
seu representante credenciado, na presença do pregoeiro, equipe de apoio e 
demais licitantes. 
 
6.2.2. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma 
sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da 
mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a matriz e 
todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a 
sede que apresentou a documentação. 
 
6.2.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, esta Câmara aceitará como válidas as expedidas até 90 
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
 
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 
em participar do certame. 
 
7.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro 
a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 
o estabelecido no Anexo III deste Edital e, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
7.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame. 
 
7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as 
propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital; 
 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes. 
 
7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão 
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se 
às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços  
 
 



unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta. 
 
7.3.1.1. Na hipótese de divergência entre os valores expressos numericamente 
e os expressos por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso. 
 
7.3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes. 
 
7.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 
lances, com observância dos seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 
 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
 
7.4.1. Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item. O preço 
unitário do item será utilizado pela autoridade competente, para a fixação do 
valor da redução mínima entre os lances, a ser previsto no subitem 7.6 deste 
item. 
 
7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma 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. 
 
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim 
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
 
7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, aplicável inclusive em relação ao 
primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre 
o preço unitário dos Produtos a serem fornecidos. 
 
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa etapa declinar da formulação de lances. 
 
 
 



7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas 
e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, 
considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de 
pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 
 
7.8.1. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, 
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam 
iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor 
classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no 
prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
7.8.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 
empatadas, nas condições do subitem 7.8.1. 
 
7.8.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da 
proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas 
condições indicadas no subitem 7.8.1. 
 
7.8.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de 
que trata o subitem 7.8, seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde 
logo, à negociação do preço. 
 
7.8.4. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, 
nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo 
assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver 
participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
7.8.5. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno 
porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem 7.8.4, será declarada a 
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 
 
7.9. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida 
com base nas disposições dos subitens 7.8.1 e 7.8.2, ou, na falta desta, com 
base na classificação de que trata o subitem 7.8, com vistas à redução do 
preço. 
 
7.10. Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
 



7.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 
pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
7.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
 
a) substituição e apresentação de documentos ou 
 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
7.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos 
autos do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio 
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 
verificação, a licitante será inabilitada. 
 
7.12.3. Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não 
será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a 
apresentação dos documentos indicados no subitem 6.1.2, alíneas “a” a “e” do 
item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 
referida comprovação. 
 
7.12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas 
condições do subitem 7.12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade 
fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
7.12.3.2. A comprovação de que trata o subitem 7.12.3.1 deste item VII deverá 
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de 
débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração. 
 
 
 
 



7.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame após a 
etapa de lances. 
 
7.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências 
para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que 
trata o subitem 7.8 deste item VII, examinará a oferta subseqüente de menor 
preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em 
caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
 
VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 
(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. 
 
8.2. 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 a homologação. 
 
8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
8.4. Serão admitidos somente recursos apresentados pelos interessados, que 
tenham sido manifestados na Ata do pregão e desde que protocolizados na 
Secretaria da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo dentro dos prazos 
previstos na Lei Federal 10.520/02. 
 
8.5. 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. 
 
8.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.7. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 
 
 
 



IX - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS 
PRODUTOS 
 
9.1. O objeto desta licitação deverá ser fornecido parceladamente, de acordo 
com a necessidade da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, e 
entregue no mesmo dia da solicitação, localizada na Av. Coronel Clementino 
Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo, SP, conforme 
critério definido no contrato, correndo por conta da Contratada as despesas de 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes da execução do objeto do contrato. 
 
 
X – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1 – Os produtos fornecidos serão pagos até 07 (sete) dias, contados da data 
do recebimento da Nota Fiscal dos Produtos, e a conferência dos mesmos. 
 
10.2 – Para a realização dos pagamentos deverão vir acompanhados com as 
referidas notas fiscais, os seguintes documentos:  
 
a) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do 
FGTS; 
 
b) 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; 
 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas, com Efeitos de Negativa, expedida pela Justiça do 
Trabalho. 
 
 
XI – DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. A Câmara Municipal efetuará a fiscalização dos produtos fornecidos pela 
empresa contratada. 
 
11.2. A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de 
fornecimento dos produtos da Adjudicatária, para assegurar que os produtos 
são de boa qualidade. 
 
 
XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 



 
12.1. Os gastos da presente licitação ocorrerão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
01 – Poder Legislativo  
01.031 – Ação Legislativa  
01.031.0001 – Processo 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 03 – Fonte 01 
 
 
XIII – DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui o Anexo VI 
deste Edital. 
 
13.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, 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 Fazenda 
Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e 
dívida ativa da União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante 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. 
 
13.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de 
informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, comprovarmos a situação de regularidade de que trata o subitem 13.1.1 
deste item XIII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos 
de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
 
13.2 A adjudicatária deverá no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da 
data da convocação, comparecer a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo para assinar o termo de contratação. 
 
13.3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos 
moldes alíneas f, f.1, f.2, f.3, do subitem 6.1.2, do item VI ou, convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular 
de que trata o subitem 13.1.1 deste item XIII, ou se recusar a assinar o 
contrato, será convocadas as demais licitantes classificadas para participar de 
nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 
 



13.3.1.  Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 8 (oito) dias 
úteis, contados da divulgação do aviso. 
 
13.3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Imprensa Oficial do 
Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP e veiculação no endereço eletrônico 
www.camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br na seção “Licitações”. 
 
13.3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as 
disposições dos subitens 7.9 a 7.14 do item VII, deste Edital. 
 
13.4. O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da 
data de sua assinatura. 
 
13.5. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual 
período (s)  e sucessivo (s), a critério da Administração, nos termos e condições 
permitidos pela legislação vigente. 
 
13.5.1. A Contratada poderá se opuser à prorrogação de que trata o subitem 
anterior, desde que o faça mediante documento escrito, recebido pela Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, em até 30 (trinta) dias antes do 
vencimento do contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo de 
vigência. 
 
13.5.2. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante 
celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as 
condições prescritas no artigo 57, II, da Lei federal nº. 8.666/1993 e suas 
alterações. 
 
13.5.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 
Administração não gerará à contratada direito a qualquer espécie de 
indenização. 
 
13.6. Não obstante o prazo estipulado no subitem 13.4 deste item XIII, a 
vigência contratual nos exercícios subseqüentes ao da assinatura do contrato 
estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos 
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender 
as respectivas despesas. 
 
13.7. Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no 
subitem 13.6 deste item XIII, a contratada não terá direito a qualquer espécie 
de indenização. 
 
13.8. O fornecimento dos Produtos deverá ter início após o recebimento da 
Nota de Empenho ou Autorização de Serviços e assinatura do contrato. 
 



13.9 – Quando da prorrogação de prazo, os valores dos itens, já fixado em real, 
poderão sofrer correção de valor desde que justificado. 
 
13.10 – Se prorrogado o contrato, poderá o mesmo ser revisto, adotando-se 
como referência de cálculo o preço de mercado. 
 
XIV – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
14.1. Quem convocado 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 das execuções de seu objeto, 
não mantiver a proposta, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará sujeito a sansão prevista no artigo 7º da Lei 10.520/02, demais 
penalidades legais e no Decreto Municipal n°. 078/03 de 07 de junho de 
2003 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
  
14.2. As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, 
garantindo o exercício de prévia e ampla defesa. 
 
 
XV – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
15.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante 
desta licitação. 
 
 
XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 – 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. 
 
16.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, Membros da Equipe de 
Apoio e pelos licitantes presentes. 
 
16.2.1. Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
16.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, Membros da Equipe de 
Apoio e pelos licitantes presentes. 
 



16.4. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do 
Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP e no endereço eletrônico 
www.camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br, opção “Licitações”. 
        
16.5. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados na Imprensa Oficial do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. 
 
16.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 
licitantes ficarão imediatamente à disposição aos interessados após a Sessão 
Pública, após a celebração dos contratos os documentos não retirados serão 
fragmentados. 
 
16.7. 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. 
 
16.7.1 As petições deverão ser protocoladas 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 das 08h00min às 11h00min e 
das 13h30min às 16h30min, que 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. 
 
16.7.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
16.8. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
16.9. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 
podendo a Câmara Municipal de Santa Cruz de o Rio Pardo revogá-la, no todo 
ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante 
ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação. 
 
16.10. Maiores informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, situada à Avenida Coronel 
Clementino Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo, SP, de 
segunda a sexta-feira no horário de expediente – 09h00 até 11h00 e 14h00 até 
17h00, ou pelo telefone (14) 3332-4128. 
 
 
16.11. Integram o presente Edital: 
 
 



a) Anexo I – Modelo de Proposta – Sugerido; 
b) Anexo II – Modelo de Procuração para Credenciamento; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de 
Habilitação; 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Artigo 7º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
f) Anexo VI - Minuta do Contrato. 
 
16.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas 
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de  
Santa Cruz do Rio Pardo no Estado de São Paulo. 
 
 

 
Santa Cruz do Rio Pardo, 05 de abril de 2018. 

 
 
 

MARCO ANTÔNIO VALANTIERI 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA – SUGERIDO 
PROCESSO LICITAÇÃO: 010/2018 
PREGÃO PRESENCIAL: 002/2018 

PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃOSOCIAL:_______________________________________________________ 

CNPJ/MF:______________________________________FONE/FAX_____________ 
 

 
ITEM  Valor/Proposta 

OBJETO: fornecimento de 100 galões de 20 litros de água mineral 
natural; 250 pacotes de água mineral natural s/ gás, pacote com 12 
(doze) garrafas de 510ml, e 50 pacotes de água mineral natural c/ 
gás, pacote com 12 (doze) garrafas de 510ml, para a Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo período de 12 (doze) 
meses, parceladamente, conforme a necessidade, em conformidade 
com as especificações constantes deste Edital. 
 
ITEM 1: 100 Galões de 20 litros de água mineral natural – 
Valor unitário do galão R$ _____,__ (valor por extenso). 
 
ITEM 2: 250 pacotes de água mineral natural s/ gás, pacote 
com 12 (doze) garrafas de 510ml – Valor unitário do pacote R$ -
-----,----( valor por extenso).  
 

ITEM 3: 50 pacotes de água mineral natural c/ gás, pacote 
com 12 (doze) garrafas de 510 ml – Valor unitário do pacote R$ 
-----,--- (valor por extenso).   

 

 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (total item 1 + total item2 + 
total item 3) 

R$ ----, ---
(Valor por 
extenso) 

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 dias  

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA PROPONENTE  

 

DATA DA PROPOSTA 

 

 

 

 



ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a ________________________ 
(razão social da empresa), com sede à __________________________ 
(endereço), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________________ e 
Inscrição Estadual sob o nº ________________, representada neste ato por 
seu(s) _______________________ (mencionar qualificação do(s) 
outorgante(s)) Sr. (a) _______________________, portador(a) da cédula de 
identidade RG nº ____________ e CPF nº _____________________, 
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) 
_______________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº 
____________, CPF nº_____________________, a quem confere(imos) 
amplos poderes para representar a _____________________________ (razão 
social da empresa) perante a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, no 
âmbito do PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2018, com poderes para tomar 
qualquer decisão durante todas as fases do referido certame licitatório, 
inclusive apresentar ou renunciar a impetração de recursos. 
 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO em nome da outorgante, formular 
verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistirem verbalmente de 
formular ou ofertas na etapa de lances, negociarem a redução de preços, 
desistirem expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. 
 
A presente Procuração é válida até o dia ___ de _________________ de 20___ 
_______________, ____ de __________ de ________. 
______________________________________ 
Outorgante(s) e assinatura(s) 
Com firma reconhecida 
 
Nota: Esta procuração para credenciamento deverá ser entregue ao Pregoeiro 
ou a qualquer Membro de sua Equipe de Apoio, por ocasião da abertura da 
sessão do pregão, FORA DO ENVELOPE, conforme item III do edital da 
Licitação. 
 
 



ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
A empresa ___________________________________________________, com 
sede à ________________________, nº_____, 
bairro______________________, na cidade de ______________, Estado de 
______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº __________________, 
neste ato representada pelo (a) Sr. (a) _____________________________, 
cargo__________________________, portador (a) do CPF nº_____________ e 
do RG nº_________________, declara sob as penas da lei e as previstas no 
pregão em epígrafe, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
através dos documentos integrantes do Envelope nº 02, inexistindo qualquer 
fato impeditivo de sua participação nesse pregão. 
 
_______________, ____ de __________ de ________. 
_____________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
 
Nota: Na hipótese da licitante ser uma Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Cooperativa, sugere-se substituir a parte da declaração em destaque 
pelo seguinte:“que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
jurídica e qualificação econômico-financeira”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 
NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
A Empresa ________________________, inscrita no CNPJ n.º 
_____________________________, sediada na Rua _____________________, 
n° ______, Bairro ___________, na cidade de _______________________, 
através de seu representante legal o Sr. _______________________, portador 
da Carteira de Identidade n.º ______ e inscrito no CPF sob o n.º 
______________, em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 
Presencial n° 002/2018 , vem perante Vossa Senhoria, DECLARAR para 
fins de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal em consonância com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, na forma e sob as penas impostas pelo referido 
diploma legal e demais legislação pertinente, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, bem como comunicará à Câmara Municipal de 
Santa Cruz do Rio Pardo qualquer fato ou evento superveniente que altere a 
atual situação. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, nas condições de 
Aprendiz. (   ) 
Observação: Em caso afirmativo, assinalar (X) na ressalva acima. 
_______________, ____ de __________ de ________. 
_____________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
A empresa _______________________________________, com sede à  
____________________________, nº_____, bairro______________________, 
na cidade de ___________________, Estado de ______________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________________, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a)_____________________________, 
cargo_______________________, portador(a) do CPF Nº_________________ 
e do RG nº_________________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo 
das sanções e penas previstas no edital, ser uma ________________ 
(Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa) nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 
2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate e de obter prazo 
para a comprovação da regularidade fiscal no âmbito e nos termos do referido 
pregão. 
 
_______________, ____ de __________ de ________. 
_____________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
 
Nota: Esta declaração deve ser entregue ao Pregoeiro e equipe de apoio 
juntamente com os envelopes (APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES) 
A ausência desta declaração impedirá a identificação da licitante como 
beneficiária do tratamento favorecido e diferenciado a que se refere os artigos 
42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 
CONTRATO Nº XXXX/2018 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO 
CONTRATADA:  
 
Por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, que 
fazem entre si de um lado 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, MARCO ANTÔNIO 
VALANTIERI, portador do RG nº. 24.508.111-2 SSP/SP e CPF nº. 
141.853.988-08, residente à Rua Canadá, nº. 41, Parque das Nações, município 
de Santa Cruz do Rio Pardo doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado _________________, CNPJ ______________, 
com sede na rua _________________, ______, nesta cidade de 
________________________,- SP doravante denominada simplesmente 
CONTRATADO, de acordo com o que dispõe a Lei Federal n.º 8.666/93 com 
alterações constantes da 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 e instruções posteriores, Decreto Municipal n°. 078/03 de 07 de 
junho de 2003 e condições previstas no Processo de Licitação nº. 010/2018, 
Pregão Presencial nº. 002/2018, que passa a fazer parte integrante deste, têm 
entre si justo e acordado o que segue: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 

fornecimento de 100 galões de 20 litros de água mineral natural; 250 

pacotes de água mineral natural s/ gás, pacote com 12 garrafas de 

510ml, e 50 pacotes de água mineral natural c/ gás, pacote com 12  

 

 



 

 

garrafas de 510ml, para a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 

Pardo, pelo período de 12 (doze) meses, parceladamente, conforme a 

necessidade, tendo em vista o resultado do Processo Licitação n°. 010/2018, 

Pregão Presencial nº. 002/2018, realizado no dia ___ de ________________ do 

corrente ano, devidamente homologado. 

1.2 – São partes integrantes e complementares deste contrato, 
independentemente de transcrição, o Processo Licitatório 010/2018, Pregão 
Presencial nº. 002/2018, e demais documentos dele integrantes. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO E PRAZO 
 
2.1 – A CONTRATADA cumprirá o Contrato observando o prazo de 12 (doze) 
meses após a assinatura do Contrato, ou até a utilização da quantidade licitada, 
podendo, se necessário, a critério da CONTRATANTE, ser prorrogado nas 
conformidades com o art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço unitário do Galão de 
20 litros de Água Mineral Natural R$   (...); do pacote com 12 (doze) garrafas 
de Água Mineral Natural s/ Gás o preço unitário de R$ (..);  e do pacote com 12 
(doze) garrafas de Água Mineral Natural c/ Gás, o preço unitário de R$ (..). 
 
O presente Contrato tem o valor Global de R$ (...) 
 
3.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas ou indiretas, 
ficando certo de que à CONTRATANTE, nenhum outro ônus caberá, além do 
pagamento estipulado acima. 
 
3.3 – Os valores dos itens acima, já fixado em real, poderão sofrer correção de 
valor desde que justificado. 
 
3.4 – Se prorrogado o contrato, poderá o mesmo ser revisto, adotando-se como 
referência de cálculo o preço de mercado. 
 
 
 



3.5 – O pagamento será efetuado em até 07 (sete) dias após a entrega da nota 
fiscal dos produtos e a conferência dos mesmos, acompanhada regularidade 
fiscal. 
 
3.6 – Para a realização dos pagamentos deverão vir acompanhados com as 
referidas notas fiscais, os seguintes documentos:  
 
a) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do 
FGTS; 
 
b) 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; 
 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas, com Efeitos de Negativa, expedida pela Justiça do 
Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
01 – Poder Legislativo  
01.031 – Ação Legislativa  
01.031.0001 – Processo 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 03 – Fonte 01 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME JURÍDICO CONTRATUAL 
5.1 – Nos termos da lei compete, como prerrogativa unilateral, à 
CONTRATANTE, quanto ao contrato ora entabulado: 
a) fiscalizar-lhe a execução; e 
b) aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do ajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
6.1 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com a 
proposta apresentada no procedimento licitatório, Processo nº. 010/2018, a 
qual, como todos os documentos da licitação e especificações da 
CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Termo de 
Contrato independentemente de transcrição. 
6.2 – Atentará, principalmente, a CONTRATADA, no que forem aplicadas, às 
normas dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 



sendo-lhe terminantemente vedada a subempreitada, subcontratação, cessão 
ou transferência parcial ou total do presente ajuste, fato que, ocorrendo, 
causará a rescisão automática e incondicional do presente ajuste, arcando 
também, a responsável, com as demais sanções previstas na Lei Civil e Penal. 
6.3 – A CONTRATADA sem prejuízo de sua responsabilidade comunicará por 
escrito à CONTRATANTE qualquer anormalidade que eventualmente apure ter 
ocorrido no fornecimento dos produtos que possam comprometer a sua 
qualidade. 
6.4 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar 
à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer 
a manutenção do presente Termo de Contrato. 
6.5 – Obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
utilização de técnicas ou materiais inadequados. 
6.6 – A CONTRATADA não utilizará em nenhuma hipótese qualquer servidor 
da administração direta ou indireta da municipalidade, a partir da data da 
publicação deste contrato em diante, nem mesmo em gozo de férias ou licença 
sob qualquer título. 
6.7 – A responsabilidade em caso de danos materiais e/ou pessoais causados a 
terceiros em virtude do fornecimento dos produtos, compete exclusivamente à 
CONTRATADA. 
6.8 – A CONTRATADA responsabilizar-se-á moral e materialmente por seus 
empregados, ressarcindo prontamente qualquer dano ou prejuízo por eles 
causados nas instalações ou nos equipamentos da CONTRATANTE. 
6.9 – A responsabilidade em caso de acidentes do trabalho e seguros previstos 
em lei é exclusivamente da CONTRATADA. 
6.10 – A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento dos produtos a serem 
utilizados, bem como dos processos e normas para sua execução, 
comprometendo-se a alocar os meios e equipamentos necessários. 
6.11 – Compete à CONTRATADA a apresentação permanente do profissional 
devidamente uniformizado, portando crachá de identificação funcional, a ser 
usado em lugar visível, com foto, nome, função e número do RG. 
6.12 – A CONTRATADA deve fornecer e fiscalizar o uso de equipamento de 
proteção individual (EPI), cumprindo-lhe fazer prova, perante a 
CONTRATANTE, a qualquer momento, das habilitações legalmente exigidas, 
bem como da certidão de aprovação dos EPIs. 
6.13 – Cabe à CONTRATADA exercer a fiscalização dos serviços de seu 
empregado, cobrindo, prontamente, eventuais faltas. 
6.14 – A CONTRATADA obriga-se a substituir o profissional quando, a critério 
da CONTRATANTE, for julgado inconveniente ao exercício de suas funções, 
por conduta moral ou funcional inadequada bem como por simples irreverência 



de trato, além de inaptidão, mesmo que relativa, para o fornecimento dos 
produtos contratados. 
6.15 – Nenhuma relação jurídico-trabalhista, hierárquica e de subordinação, 
haverá entre o empregado da CONTRATADA e a CONTRATANTE, ficando 
sob inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento dos salários 
devidos pela mão de obra empregada no fornecimento dos produtos, bem 
como os demais encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais. 
6.16 – A CONTRATADA deve fornecer todos os produtos, com qualidade e 
eficiência comprovadas, conforme descrição do objeto, sob pena de 
substituição de qualquer produto desqualificado ou irregular. 
6.16.1 – Todos os produtos devem estar devidamente registrados nos 
respectivos Órgãos, sendo que antes de sua utilização devem ser previamente 
aprovados pela Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
7.1 – A CONTRATANTE obriga-se a fornecer para a CONTRATADA todas 
informações necessárias para melhor entrega dos produtos. 
7.2 A CONTRATANTE designará funcionário responsável pelo 
acompanhamento da qualidade e regularidade dos produtos, bem como pela  
intermediação entre as partes quanto às questões de rotina, tendo como 
objetivo zelar pelo cumprimento dos termos contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
8.1 – Adotam CONTRATANTE e CONTRATADA, como motivos de rescisão da 
avença ora estatuída, o que expressamente determinam os artigos 77 a 81 da 
mencionada Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além das condições 
expressamente estipuladas no presente instrumento. 
8.2 – Caso a CONTRATADA dê causa à rescisão sem justo motivo do ora 
contratado, obrigar-se-á a pagar uma multa de 50% (cinqüenta por cento) do 
valor total deste contrato, obedecidos, no mais, os ditames dos artigos 86 a 88, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
8.3 – Se a culpa da rescisão for imputada exclusivamente à CONTRATADA, 
ficará esta, em caráter de pena, impedida de participar de licitações futuras, 
ficando ainda obrigada ao ressarcimento dos prejuízos a que der causa, nos 
termos do artigo 389 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA NONA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 
9.1 – O início do fornecimento dos produtos será da emissão da ordem de 
serviço / empenho. 
9.2 – Os produtos ora contratados serão fornecidos parceladamente, conforme 
necessidade da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, e entregues na 
mesma data de sua solicitação.  
9.3 – Qualquer alteração nos prazos estipulados no presente termo de contrato 
dependerá de prévia aprovação por escrito da CONTRATANTE. 



9.4 – Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos no presente 
Termo de Contrato somente serão justificados, e não serão considerados como 
inadimplemento contratual, se provocados por atos ou fatos imprevisíveis não 
imputáveis à CONTRATADA e devidamente aceitos pela CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
10.1 – Qualquer modificação na estrutura da CONTRATADA, tais como a 
transformação, fusão, cisão ou incorporação, somente motivará a rescisão do 
contrato quando lhe prejudicar a execução. 
10.2 – A critério exclusivo da CONTRATANTE as quantidades especificadas 
poderão ser alteradas para mais ou para menos até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) e nas mesmas condições contratuais, conforme estabelece o 
artigo 65, § 1°, da Lei Federal 8.666/93. 
10.3 – Mantidas as demais cláusulas do presente ajuste, poderá haver 
prorrogação de prazo, assegurando a manutenção de seu equilíbrio econômico- 
financeiro, desde que enquadrado nas condições previstas no artigo 57, § 1º, 
da Lei Federal 8.666/93. 
10.4 – Em caso de descumprimento pela inexecução total ou parcial do 
contrato, fica a CONTRATADA sujeita às penas do artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93, a critério da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
11.1 – O contrato somente poderá ser alterado, por escrito, via aditamento, 
que se submeterá ao artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e 
aos demais aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
12.1 – O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposições expressas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 – A CONTRATADA fornecerá os produtos contratados e já especificados 
de modo a satisfazer plenamente os termos do Processo de Licitação nº. 
002/2015, parte integrante deste. 
13.2 – A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e a 
CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será 
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
13.3 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos avençados através 
de equipe constituída por pessoal de sua confiança, sendo que todos os 
encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que 
venham a ser devidos em decorrência do presente Termo de Contrato correrão 



por conta da CONTRATADA (Art. 71, Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações). 
13.4 – Caso seja necessário, o ingresso e trânsito em determinadas 
dependências da sede Câmara Municipal somente poderá ocorrer após prévia 
autorização da Presidência. 
13.5 – A CONTRATADA deverá cumprir com as normas pertinentes à 
Segurança do Trabalho, zelando integralmente pela segurança dos executores 
que fornecerão os produtos objeto deste instrumento. 
13.6 – A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, antes do início 
do fornecimento dos produtos, a relação dos servidores que irão compor a 
equipe de trabalho. 
13.7 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. 
13.8 – As partes elegem para solução de qualquer pendência oriunda da 
execução deste contrato o foro da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 
renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado. 
13.9 – A parte que der causa ao rompimento deste instrumento arcará com as 
despesas processuais e demais verbas cominadas à espécie. 
 
 
Estando assim justas e contratadas as partes, firmam o presente instrumento, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 
 
 

Santa Cruz do Rio Pardo, ____ de ____________ de 2018. 
 
 
 

MARCO ANTÔNIO VALANTIERI 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

CONTRATADA 
 

 
Testemunhas: 
 
Nome: 
CPF:  
 
 
Nome: 
CPF:  


