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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 03/2018 

TIPO: REGISTRO DE PREÇO 

MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM 

 

NOME DA EMPRESA: __________________________________________________________ 

CNPJ N°: __________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________________________________________________________ 

ESTADO: ___________________________________________________________________      

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________________________________________________ 

FAX: ______________________________________________________________________ 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?__________________________________________ 

 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.com.br, cópia do 

instrumento convocatório da licitação supra mencionada. 

 

Local:_____________,_______de______________ de 2018. 

 

 

Nome: ____________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor licitante,  

 

Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de 

Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de 

retirada do edital e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: 

licitacoes.aguasdaprata@gmail.com ou fone/fax: (0xx19) 3642-1021. 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.  

mailto:licitacoes.aguasdaprata@gmail.com
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - RETIFICADO 
REGISTRO DE PREÇO 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS GERIÁTRICAS  
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSSITÊNCIA SOCIAL. 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°.03/2018 

PROCESSO n° 03/2018 

NOVA DATA DA REALIZAÇÃO: 28/02/2018 

HORÁRIO: 10h00  
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na Av. Washington 

Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP. 

 

O Município de Águas da Prata, através de sua PREGOEIRA designado pela Portaria nº 
3.849 de 18 de abril de 2017, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item, destinado ao REGISTRO 

DE PREÇOS, objetivando a A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS GERIÁTRICAS  
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSSITÊNCIA SOCIAL, conforme especificações do 

Anexo I, cuja licitação foi autorizada nos autos do Processo Administrativo nº. 03/2018, 
a fim de selecionar a melhor proposta, obedecendo às condições estatuídas neste Edital e 
reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei Federal nº 10.520/2002, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, observadas as alterações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte 

integrante.   

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 participar do certame.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões do Setor de Licitações e 

Contratos, situada na Av. Washington Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP, iniciando-se no dia 

28/02/2018 a partir das 10h00 e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio.  

I - DO OBJETO 

1. – Registro de Preço visando a OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS  E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO 
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSSITÊNCIA SOCIAL, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.  

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - 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 - Os interessados também poderão retirar o edital através do site www.aguasdaprata.sp.gov.br, 

onde este Órgão Público salienta que o não envio do recibo do edital isentará a Prefeitura de Águas 
da Prata a responder quais esclarecimentos e questionamentos e devidas retificações. 

3 - Não será admitida a participação nesta licitação de empresas em regime de concordata ou cuja 

falência tenha sido decretada, o designado pelo artigo 9º da Lei 8.666/93, bem como as sociedades 

estrangeiras não estabelecidas no Brasil. 
 

4 - Estão igualmente proibidas de participar desta licitação as empresas declaradas inidôneas, nos 

termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, bem como as que estão com suspensão 

temporária de licitar com qualquer administração pública de âmbito municipal, estadual e federal 

e aquelas que se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos do artigo 10 da Lei nº. 

9605/98. 
 

5 - A participação das licitantes se dará isoladamente, sendo vedada a participação de consórcios. 

III - DO CREDENCIAMENTO 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária, ou empresário individual, CÓPIA 

AUTENTICADA EM CARTÓRIO COMPETENTE do estatuto social, contrato social e sua respectiva 
última alteração (se couber) 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 REGISTRADO EM 
CARTÓRIO COMPETENTE ou INTRUMENTO PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO COMPETENTE, da qual constem poderes específicos para tomar vistas ao processo, 

interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no item 1-a, que 

comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 

1.1 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7 do item VII deste 

Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no 

documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1 deste 

item III.  

 
1.2 – Apresentar o modelo do anexo V deste edital, termo de credenciamento.  

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

http://www.aguasdaprata.sp.gov.br/
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3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada.  

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

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.ºs 1 e 2.  

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 

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

proponente, os seguintes dizeres: 

  

ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA  

PREGÃO Nº 03/2018 
PROCESSO Nº. 03/2018 

 

ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO  

PREGÃO Nº 03/2018 

PROCESSO Nº. 03/2018 

 

3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas 

e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuração.  

4 – 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 pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.  

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

b) número do processo e do Pregão;  

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

do produto cotado, em conformidade com as especificações do folheto descritivo (Anexo I deste 

Edital);  

d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 

estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos 

de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento 
do objeto da presente licitação;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme art. 6º da Lei nº 
10.520/2002.  
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VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a:  

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;  

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 em funcionamento no país, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

f) Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial conforme Anexo 

VI. 

1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão constar 

do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão.  

1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

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) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida 

pelo órgão competente;  

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão de regularidade de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da União 

contemplando as contribuições sociais. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. 

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

 
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor. 

 
c) Atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido(s) 

pelas contratantes de direito público ou privado; este(s) atestado(s) deverá(ao) conter, 

necessariamente, a especificação do tipo de compra, com indicação das quantidades fornecidas e 
do prazo de execução. 

d) Declaração expressa sob as penas da lei, em papel timbrado da empresa, que possui Licença 

para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do 

Município onde estiver instalado. 

1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo;  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

c ) Os licitantes vencedores itens de 11 a 14 deverão apresentar no ato da assinatura do 

contrato Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela Vigilância Sanitária ANVISA para 

a atividade de fabricar/importar cosméticos/produtos de higiene conforme Portaria 

111/2016 Ministério da Saúde. 

c) Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, em 

conformidade com as disposições previstas na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 

de 2006, cabe: 

 
c.1) A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do 

contrato, conforme artigo 42, da lei supracitada; 

 

c.2) Por ocasião da participação do presente certame licitatório, deverá ser apresentado toda 

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

 

c. 2.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do presente certame, prorrogável por igual período, a critério da entidade 

promotora da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

c. 2.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei federal 

nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, sendo facultado à entidade promotora da licitação, 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Município de Águas da Prata 
 

 

convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
instrumento contratual, ou revogar a presente licitação. 

 

d) No caso de participação de microempresas e empresas de pequeno porte, as mesmas, 

deverão apresentar no momento do credenciamento, declaração sob penas da lei, de que são “ME” 
ou “EPP” (conforme o caso) e se enquadram na Lei Complementar nº. 123/06. 

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

2.1 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital 

por registro cadastral expedido por órgão da Administração Municipal no ramo de atividade 

compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos 

relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “e”, e 1.3 deste item VI, que não tenham sido 

apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de 

validade vencidos na data de apresentação das propostas. 

2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.4 e 1.5 deste 

item VI, que deverão ser apresentados por todos os licitantes.  

2.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

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

apresentação das propostas.  

3 – DAS AMOSTRAS 

3.1 -  O licitante vencedor dos itens 11, 12 , 13 e 14 deverá em até 03 (três) dias úteis apresentar 

amostra do produto no endereço abaixo, constando no mesmo identificação da empresa e item do 

edital. 

3.1.1 O local para apresentação da amostra é a Rua Mariana Vilela, 280 – Centro de Águas da 

Prata – Secretaria de Promoção e Assistência Social. 

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

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.  

2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 

II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 

habilitação.  

2.1 A Pregoeira, sempre quando necessário, efetuará via internet consulta ao site da Receita 

Federal, Tribunal de Contas ou demais órgãos pertinentes, para certificação sobre a regularidade 

da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à 

Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos 
demais documentos apresentados extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, 

para fins de habilitação. 

2.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
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3 – A análise das propostas pela Pregoeira 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.  

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.  

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

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 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 

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

4.1 – Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item.  

5 – A Pregoeira 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.  

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.  

6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  

7 – 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, de acordo 

com os Art. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123 de 14/12/06: 

 

7.1 – A pregoeira 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 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

 

7.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 

condições do subitem 7.1.  
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7.2 – 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 7.1. 

 
8 – A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 

disposições dos subitens 7.1 e 7.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o 

subitem 7, com vistas à redução do preço. 

9 – Após a negociação, se houver, A Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito.  

9.1 – 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.  

10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor.  

11 – 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.  

11.1 – A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser juntados aos autos do processo de 

licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada.  

11.2 – 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.  

11.3 – 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 1.2, alíneas “a” a “e” do item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições 

impeditivas à referida comprovação.  

12 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, a 
Pregoeira, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município. 

13 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

14 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 7 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 
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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 

1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias 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.  

2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

3 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

4 - 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.  

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

6 - A adjudicação e publicação do resultado será feita pelo menor preço unitário de cada item.  

IX - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

1 - Após homologado o resultado da licitação, a Prefeitura do Município de Águas da Prata, 

convocará o primeiro classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer 

pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para 

assinatura da Ata de Registro de Preços e o instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da comunicação através de telefonema, FAX ou e-mail, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 

8.666/93.  

2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Administração Pública.  

3 - Após publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de 
fornecimento, conforme o artigo 11 do Decreto nº 7.892/2013.  

4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

assegurando-se ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

5 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. 
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6 – A Prefeitura Municipal de Águas da Prata, através da sua Comissão Permanente de Licitações, 
respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidas as 

solicitações, quando necessário.  

7 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de 

Preços e consequente Contrato, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e anexos.  

8 - Quando comprovada a hipótese acima descrita, a Administração convocará obedecida a ordem 

de classificação, o próximo fornecedor registrado em seu sistema cadastral de Registro de Preços. 

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

1 - Os itens desta licitação deverão ser entregues parceladamente conforme a requisição e Ordem 

de Compra da Divisão Geral de Compras deste Município, em 05 (cinco) dias corridos, contados do 
recebimento da requisição supracitada, conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste 

Edital. 

2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, das 08h00 às 14h00 na Secretaria Municipal 

de Promoção e Assistência Social, sito Rua Mariana Vilela, 280 - Centro, Águas da Prata – SP, 
Telefone de contato (19) 3642-1563, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.  

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 – O objeto da presente licitação será recebido parceladamente, nos locais, endereço e 

horário indicados no subitem 2 do item X anterior, mediante conferência das quantidades 

indicadas na respectiva Nota Fiscal Eletrônica e requisição e Ordem de Compra da Divisão 

Geral de Compras. 

2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, 

a assinatura e o número do RG, emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da 

Contratante responsável pelo recebimento. 

3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

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

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

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

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado. 
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4 – O recebimento do objeto se dará definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis da data do 
recebimento provisório, uma vez verificado atendimento integral da quantidade e das especificações 

requeridas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal eletrônica. 

5 - O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades.  

6 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral 
e exclusiva do Fornecedor, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, mesmo que a 

ocorrência de irregularidade decorrente da execução contratual não implique em co-

responsabilidade à Prefeitura do Município de Águas da Prata ou de seus pressupostos, devendo, 

ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato 

dos prejuízos apurados e imputados à falhas em suas atividades 

XII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:  

1.1 - A pedido quando:  

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior;  

b) o seu preço registrado se tronar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das prestações/aquisições, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.  

1.2 - Por iniciativa da Administração, quando o fornecedor registrado:  

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado;  

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  

c) por razões de interesse públicas, devidamente motivadas e justificadas;  

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da Ata 

de Registro de Preços;  

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 

Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes;  

2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.  
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XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento das 

mercadorias mediante apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura, devidamente atestada, na 

forma prevista no subitem 4 do item X. 

2 – As notas fiscais eletrônicas/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

3 – O pagamento será feito em cheque, que deverá ser retirado na tesouraria do município em nome 

da Contratada. 

 

4- Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega, ou seja, de modo parcelado. 

 

5 - O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu 

prazo de validade renovada a cada vencimento.  

 

6 - O material de consumo (expediente) entregue no Almoxarifado deverá ser, rigorosamente, aquele 

descrito na nota de empenho, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento 

ficará suspenso até a respectiva regularização. 
 

7 - A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados acompanhada 

da requisição de recebimento 

XIV – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos a 

pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002.  
 

2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser 

registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.  

 
3 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

- Advertência por escrito; 

- Multa equivalente 50% (cinquenta por cento) por inexecução total do valor total do 

Contrato; 

- Multa equivalente 40% (quarenta por cento) por inexecução parcial do valor total do 
Contrato; 

- Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Município de Águas da Prata 
 

 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

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

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

1.1- A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital 
e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.  

2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pela Pregoeira 

 e pelos licitantes presentes.  

 

2.1 – Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata.  

 
3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.  

 

4 – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, 

serão publicados no DOE e divulgados no quadro de avisos do Prédio desta Prefeitura sito à Av. 
Washington Luiz 485, Centro – Águas da Prata SP. 

 

5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos ao 

final da sessão. 

 

6 – A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que arguidas até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame no endereço indicado no preâmbulo 

deste Edital, ou pelo e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com.  

 

6.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 1 (um) 

dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 

6.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

 

7 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que reza a Lei 

nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993.  

8 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.  

9 - É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que 

possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.  

10 – A Pregoeira poderá, no interesse Público, relevar omissões puramente formais nas propostas 
apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da 

licitação.  

file:///C:/Users/Cássio/Desktop/Licitações%202014/licitacoes.aguasdaprata@gmail.com
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11 - As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Administração Municipal, nos 
casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado 

causa o licitante vencedor.  

12 – Integram o presente edital:  

 
Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Declaração de Pleno Atendimento; 

Anexo III – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo IV – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal; 

Anexo V – Termo de Credenciamento. 
Anexo VI – Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial. 

Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo VIII – Modelo Ordem de Compra 

Anexo IX – Minuta de Contrato 

 

13 – A Comissão Permanente de Licitações do Município de Águas da Prata reserva-se o direito de 
revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 

8.666/93, não cabendo as licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo 

único do art. 59 da citada lei. 

 
13 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da São João da Boa Vista, Estado de São Paulo. 

 

 

Águas da Prata, 15 de janeiro de 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CARLOS HENRQIUE FORTES DEZENA  

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  – Termo de Referência 

OBJETIVO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS GERIÁTRICAS  E 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PROMOÇÃO E ASSSITÊNCIA SOCIAL. 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT ESTIMADA ANUAL 

01 Dieta em pó nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

normocalórica, predominando proteína isolada de soja, isento de 

sacarose, lactose e glúten. Lata 800gr – validade 12 meses. 1.0 Kcal/mL  

(diluição padrão)  

1440 latas 

02 Dieta em pó nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

especializada para atender as necessidades de pacientes diabéticos ou 

situações com necessidade de controle glicêmico. Normocalórica, 

normoprotéica, a base de proteína de origem animal, com fibras, isento 

de sacarose, lactose e glúten . Lata 400 gr – validade 12 meses 

960 latas 

03 Dieta em pó nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

hipercalórica, normolipídica, hiperprotéica a base de proteína de origem 

animal com fibras solúveis e insolúveis, isento de sacarose, lactose e 

glúten. Lata 800gr – validade 12 meses 

960 latas 

04  Formula infantil para lactentes com proteínas lácteas Nº 01 (0-6 meses). 

Soro de leite desmineralizado, lactose, leite desnatado, fibras alimentares 

(Galactooligossacarídeos e frutooligossacarídeo), óleos de palma, coco e 

canola, concentrado proteico de soro de leite, óleo de milho, carbonato 

de cálcio, citrato de potássio, bitartarato de colina, cloreto, vitamina C, 

citrato de sódio, taurina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, inositol, 

sulfato de zinco, vitaminas A e E, L-carnitina, niacina, gluconato de cobre, 

pantotenato de cálcio, B-caroteno, Vitaminas B6 e B1, iodeto de potássio, 

ácido fólico, sulfato de manganês, selenito de sódio, Vitamina D, Vitamina 

K, sem glútem. Lata 800 gr- Validade 12 meses. 

1440 latas 
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05 Alimento para lactantes de (0-12 meses) com sintomas de regurgitação 

e/u refluxo gastro esofágico. Lata 800 gr – validade 12 meses 

720 latas 

06 Suplemento em pó, oral especialmente planejado para oferecer nutrição 
completa e balanceada indicado para pacientes com perda de peso 

induzida pelo câncer. 1.0 Kcal/mL  (diluição padrão)  
SABOR   BAUNILHA – LATA com no mínimo 350G  - VALIDADE 12 MESES. 

720 LATAS 

07 Suplemento em pó, oral especialmente planejado para oferecer nutrição 
completa e balanceada indicado para pacientes com perda de peso 

induzida pelo câncer. 1.0 Kcal/mL  (diluição padrão)  
SABOR   CHOCOLATE – LATA com no mínimo 350G  - VALIDADE 12 MESES. 

720 LATAS 

08 Fórmula infantil especial, sendo opção adequada na substituição da 

proteína animal. 100 % proteína isolada de soja. Indicado nos casos de 

alergia à proteína do leite de vaca,  para crianças desde o nascimento.  

LATA com no mínimo 350G    - VALIDADE 12 MESES. 

960 latas 

09 Suplemento infantil em pó, nutricionalmente completo para crianças a 

partir de 01 ano de idade. Hipercalórico, indicado para prevenção da 

desnutrição e recuperação do estado nutricional. LATA com no mínimo 

350G  - VALIDADE 12 MESES. 

552 latas 

10 Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, para 

crianças a partir de 01 ano, composto de PTN carboidratos lipídios, 

vitaminas e minerais em quantidade suficiente para manutenção estado 

nutricional de acordo com IDR, em pó, com densidade calórica de 

normocalórica, material que garante integridade do produto, a 

apresentação do produto deverá obedecer a NTA 83 DEC 12.486 

20/10/78. LATA com no mínimo 350G   - VALIDADE 12 MESES. 

960 latas 

11 Fralda Geriátrica adulto tamanho P pequena. Características: Indicador 

de umidade, formato anatômico, painel de absorção anatômico, 

absorção de liquido intenso,  barreiras laterais anti vazamento, elástico 

ao redor das pernas, inibidor de odor, 4 fitas adesivas reposicionáveis 

para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na 

absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel 

superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo 

a umidade. Para peso de 30 a 40 kg e cintura 50 a 80 cm ou aproximado, 

1440 pacotes c/ 10 und 

cada 
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Pacote com 10 unidades ou aproximado. O vencedor deverá em até 3 

(três) dias apresentar amostra.  

12 Fralda Geriátrica adulto tamanho M Média. Características: Indicador de 

umidade, formato anatômico, painel de absorção anatômico, absorção 

de liquido intenso,  barreiras laterais anti vazamento, elástico ao redor 

das pernas, inibidor de odor, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o 

máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na 

absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel 

superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo 

a umidade. Para peso de 40 a 70 kg e cintura 80 a 115 cm ou aproximado., 

Pacote com 08 unidades ou aproximado. O vencedor deverá em até 3 

(três) dias apresentar amostra. 

1440 pacotes c/ 08 und 

cada 

13 Fralda Geriátrica adulto tamanho G Grande. Características: Indicador de 

umidade, formato anatômico, painel de absorção anatômico, absorção 

de liquido intenso,  barreiras laterais anti vazamento, elástico ao redor 

das pernas, inibidor de odor, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o 

máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na 

absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel 

superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo 

a umidade. Para peso de 70 a 90 kg e cintura 115 a 150 cm ou 

aproximado., Pacote com 07 unidades ou aproximado. O vencedor 

deverá em até 3 (três) dias apresentar amostra. 

1440 pacotes c/ 08 und 

cada 

14 Fralda Geriátrica adulto tamanho XG Extra grande. Características: : 

Indicador de umidade, formato anatômico, painel de absorção 

anatômico, absorção de liquido intenso,  barreiras laterais anti 

vazamento, elástico ao redor das pernas, inibidor de odor, 4 fitas adesivas 

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para 

maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-

layer)  flocos em gel superabsorventes para maior absorção e retenção 

de líquido, reduzindo a umidade. Para peso acima de  90 kg e cintura 120 

a 165 cm ou aproximado, Pacote com 07 unidades ou aproximado. O 

vencedor deverá em até 3 (três) dias apresentar amostra. 

1440 pacotes c/ 07 und 

cada 
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OBSERVAÇÕES  

 

 

Para os itens 11, 12, 13 e 14 deverá ser entregue amostra do produto em até 
3 dias úteis após a sessão do Pregão (Somente o vencedor deverá apresentar 
amostra). 

 
Na proposta de preços: além do descritivo, quantidade, valor unitário e total,  

o licitante deverá informar a marca do produto. 
 
Para as fraldas geriátricas, a  empresa fabricante deverá ser detentora de Autorização de 
Funcionamento (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para a 
atividade de fabricar/importar Cosméticos/Produtos de Higiene, requisito estabelecido na 
Portaria nº 111, de 28 de janeiro de 2016, que regulamenta o Programa ( embora isentos de 
registros continuam sujeitos ao regime da Vigilânica Sanitária). 
 

A ENTREGA DEVERÁ SER PARCELADA, SEMANALMENTE E/OU DE ACORDO COM A 

NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL, NO HORÁRIO DAS 08H00 ATÉ AS 14H00. 

 

RATIFICA-SE QUE A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO EM ATÉ 05 DIAS CORRIDOS 

DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA. 
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ANEXO II 
 

Declaração de Pleno Atendimento 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em 

participar no processo licitatório, Pregão n.º 03/2018, da Prefeitura de Águas da Prata, declaro, 
sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação constantes no edital. 

 

 

 

Local e data. 

 
 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 
 

 

 

 

Em papel timbrado da empresa licitante 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 
 

   Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa 

jurídica), interessada em participar no Edital de Pregão n.º 03/2018, da Prefeitura de Águas da 

Prata, declaro, sob as penas da lei, que nos termos do § 6.º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de 

novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da 

Constituição Federal. 

 

   Local e data. 
 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Em papel timbrado da empresa licitante 
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ANEXO IV – MODELO:  

 

 

 
 

Declaração de Inexistência de Impedimento Legal 
 

 

 
 

   Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar 

ou contratar com essa Administração, referente ao  Pregão n.º 03/2018 da Prefeitura de Águas da 

Prata. 

Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a 

identificação da responsável para a assinatura do contrato. 

 

 

Local e data. 
 

 

 

 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa RITA DE CÁSSIA DA CRUZ NICOLA, com sede na cidade de São João da Boa vista 

CNPJ N.º 29.220.609/0001-58 representada pelo(a) Sr.(ª) RITA DE CÁSSIA DA CRUZ NICOLA, 

CREDENCIA o(a) Sr.(ª) ADENILSON HENRIQUE AMERICA NICOLA, portador do R.G. n.º 41658421-

SSP/SP e CPF n.º 323.302.718-40, para representá-la perante o Município de Águas da Prata em 

licitação na modalidade Pregão n.º 04/2018  podendo formular lances, negociar e praticar todos 

os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases da licitação. 

 

 
 

São João da Boa Vista  17 de janeiro de 2018. 

 

 

 
 

RITA DE CÁSSIA DA CRUZ NICOLA 

CNPJ N.º 29.220.609/0001-58 
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Anexo VI 
 

Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial 
 

 
 (nome da empresa), devidamente inscrita ao CNPJ nº.(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
Inscrição estadual nº. (XXXXXXXXXXXXXXXXX), sediada na Rua/Av. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, 
neste ato representada por (XXXXXXXXXXXX), portador da cédula de identidade nº. 
XXXXXXXXXXX, inscrita ao CPF nº. XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na 
Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado 
XX, para os fins de dar cumprimento às exigências do processo licitatório nº. 40016, 
DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados, tais como: estatuto 
social, contrato social e sua respectiva última alteração (se couber) 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, tratam-se de documentos em vigência e efetivamente 
válidos e verídicos na data da licitação. 
 
 
DATA: XX/XX/XXXX 

_________________________________________________________. 
(Representante da empresa) 

 
 

 Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes 
deverão transcrevê-lo em impresso próprio, assinar e carimbar, para apresentação 

dentro do envelope – documentos de habilitação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
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Minuta da Ata de Registro de Preço 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  

  

Processo Administrativo nº 03/2018.  

Pregão Presencial nº Pregão n.º 03/2018 

Ata de Registro de Preços nº XX/2018.  

Validade da presente Ata: 12 meses 

  

  

Aos ____ dias do mês de ___________do ano de 2018, a Prefeitura do Município de 

Águas da Prata, inscrito no CNPJ sob o nº 44.831.733/0001-43, com sede na Avenida 

Washington Luiz, 485, centro, Águas da Prata - SP, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr. Carlos Henrique Fortes Dezena, nos termos Lei Federal nº 

10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666/1993, observadas 

as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, considerando a 

classificação das propostas e a respectiva homologação da licitação na modalidade 

Pregão Presencial para Registro de Preço nº 03/2018, RESOLVEM registrar os preços 

das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por 

elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento 

Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, destinado às aquisições futuras 

sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias 

supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

  

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação futura das empresas relacionadas 

na Cláusula Segunda deste instrumento, destinada a FORNECIMENTO PARCELADO EM 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS GERIÁTRICAS  E SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 
E ASSSITÊNCIA SOCIAL. 

, conforme mencionado no Termo de Referência que acompanha o Edital da citada 

licitação, ambos integrantes desta ARP.  

  

 CLÁUSULA  SEGUNDA  –  DAS  EMPRESAS  VENCEDORAS  E  DOS  PREÇOS  

REGISTRADOS  

  

 

2.1. Empresa (s) vencedora (s):  
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Empresa:   
  

CNPJ:       INSCRIÇÃO ESTADUAL:   

Endereço:   

Telefone:       E-mail:   

Representante:    

CPF:   

Itens:   

  Órgão Exp.:   

  

Empresa:   
  

CNPJ:                             INSCRIÇÃO ESTADUAL:   

Endereço:   

Telefone:                 E-mail:   

Representante:    

CPF:   

Itens:   

        Órgão Exp.:   

  

 2.2. Planilha Demonstrativa de Preços:  

 

ITENS OBJETO MARCA UNIDADES EMPRESA VENCEDORA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

       

 

2.3. Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.  

  

2.4. As especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital) integram a presente Ata de   

Registro de Preços, independentemente de transcrição.  

  

2.5. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio, e dos 

fornecedores do quadro acima.  

  

Águas da Prata, ____ de _____________ de 2018.  

  

Pregoeira: ______________________________ 

 

Equipe de Apoio: ________________________ 

 

Licitante: _______________________________ 
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ANEXO VIII 

Ordem de Compra 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XX/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03/2018 

  

Solicitação de Fornecimento nº XX/2018.  

Fornecedor: xxxxxxxxxxxxx  

CNPJ: xxxxxxxxxxxxx  

  
 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO   

  

 1.1. A presente Requisição de Fornecimento tem por objeto a seguinte solicitação:  

  

ITENS OBJETO MARCA UNIDADES EMPRESA 

VENCEDORA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

  
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA E LOCAL DE ENTREGA / PRESTAÇÃO DOS  

SERVIÇOS  

  

2.1. Após o recebimento da Ordem de Compra, a Contratada deverá efetuar a entrega dos 

produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.  

  

2.2. Local de entrega: das 08h00 às 14h00, Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de 

Araújo, sito Av. Lazaro Anselmo Ramos, nº. 200, Águas da Prata – SP. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  

  

3.1. A Prefeitura Municipal de Águas da Prata pagará ao Fornecedor___________________ 

o valor total de R$ _____________________________ (___________________________).  

  

3.2. Deverão estar incluídos no preço todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, as quais correrão por conta do Fornecedor.  

  

3.3. Para o Fornecedor atender a presente Requisição, foi emitida a Nota de Empenho                     

nº __________________, em anexo, sendo que a contagem do prazo de entrega iniciará a 

partir de seu recebimento.  

Águas da Prata, __ de _______de 2018.  

 

                ________________________ 
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(Responsável pela solicitação)  

 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: Município de Águas da Prata 

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxx 

 

 

CONTRATO N°. xxx/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO EM 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS GERIÁTRICAS  E SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 
E ASSSITÊNCIA SOCIAL. 

 

 

ADVOGADO (S): Cássio Alexandre Dragão     OAB nº. 188.695 

 

 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. 

 

                                                                                     Águas da Prata, __ de ________ de 2018. 

 

 
______________________________ 
Carlos Henrique Fortes Dezena 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

__________________________________ 
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(Procurador / Representante Legal) 
                                            EMPRESA CONTRATADA 


