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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO ELETÔNICO N.º 03/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 28/2020 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 

CNPJ N°: ______________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________________________________ 

ESTADO: ______________________________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________ 

TELEFONE: ____________________________________________________ 

FAX: ___________________________________________________________ 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?_______________________ 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.ssgrama.sp.gov.br, cópia do 

instrumento convocatório da licitação supramencionada. 

Local:  ,  de          de  2020. 

Nome:     

Assinatura 

  

Senhor licitante, 

Visando comunicação futura entre o Departamento de Licitações e a licitante, 

solicito  de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter por 

meio do e- mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao3@ssgrama.sp.gov.br; 

telefone: (0xx19) 3646.9951. 

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

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 

http://www.ssgrama.sp.gov.br/
mailto:licitacao@ssgrama.sp.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE, 

DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA 

PARCELADA. 

 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 03/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

INICIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 15/05/2020 

HORÁRIO: 09h00min  

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/05/2020 

HORÁRIO: 09h00min  

TEMPO DE DISPUTA: 15 minutos, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo 

sistema. 

Contato: Telefone: (19) 3646-9951 e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br ou 

licitacao3@ssgrama.sp.gov.br 

 

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de 

criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em 

toda etapa do certame. 

 

A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no site do Banco do 

Brasil S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente em www.licitacoes-

e.com.br.. 

 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, através do Prefeito Municipal Dr. 

Ricardo Ribeiro Florido, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na 

modalidade PREGÃO (eletrônico), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo 

Licitatório n.º 28/2020, Registro de Preços para a eventual aquisição de suplemento 

alimentar para departamento de saúde, durante o período de 12 (doze) meses, com 

entrega parcelada, COM COTAS RESERVADAS PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 

17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 010, de 17 de março de 2014, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, 

Decreto Federal n.º 10.024, de 30 de setembro de 2019, Decreto Municipal n.º 027, de 

mailto:licitacao@ssgrama.sp.gov.br
mailto:licitacao3@ssgrama.sp.gov.br
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01 de abril de 2020 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, Apoio, 

nomeados (as) pela portaria n.º 021/2020, de 08 de fevereiro de 2020, todos nomeados 

nos autos do processo acima numerado. 

Por tratar-se de Registro de Preços, as despesas decorrentes das contratações do objeto 

desta licitação, onerarão os recursos orçamentários do exercício de 2020 e financeiros 

próprios, reservados na Ficha Funcional Programática do Departamento requisitante, e 

constarão quando da emissão da respectiva Autorização de Fornecimento. 

 

I - DO OBJETO 

 

1 - A presente licitação tem por objeto para a eventual aquisição de suplemento 

alimentar para departamento de saúde, durante o período de 12 (doze) meses, com 

entrega parcelada, conforme quantidade e discriminações contidas no ANEXO I. 

 

II. DO PROCEDIMENTO 

 

01 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  

 

02 O certame será realizado através da utilização da opção “Licitações”, do Portal 

Eletrônico do Banco do Brasil S.A., conforme acordo de cooperação técnica celebrado 

entre o BANCO DO BRASIL S/A e o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA 

GRAMA.  

 

03 Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira, com o suporte de sua Equipe de 

Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da 

licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 

 

 

III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

01 Poderão participar deste Pregão todas as empresas que atenderem a todas as 

exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e 

seus anexos.  

 

1.1 – Para a “COTA PRINCIPAL”: todos os interessados que preencham os 

requisitos do edital. 

 

1.2 – Para a “COTA RESERVADA”: somente ás empresas enquadradas como 

Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP nos termos do art. 3º as Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, não obstando sua participação no 

item 01 – cota principal, não obstando sua participação nos itens de “cota principal”.  

 



 

     
 

  

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

          13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br  

 
1.3 - Não havendo licitantes enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, interessados na “Cota Reservada”, esta será aberta para ampla participação de 

todos os licitantes presentes e devidamente credenciada. 

 

02 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, 

nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de 

licitar e contratar com o Município de São Sebastião da Grama. 

 

03. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, 

por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha 

de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada 

como sua representante.  

 

04. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 

pregão eletrônico.  

 

05. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

 

IV. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

01. A participação na Licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 

condições deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e 

seus anexos. 

 

02 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, 

nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de 

licitar e contratar com o Município de São Sebastião da Grama. 

 

V - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO  
 

01 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às 

Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no País.  

 

02 O credenciamento do licitante vencedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

 

03 A chave de identificação e a senha terão validade de até 01 (um) ano e poderão ser 

utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.  

 

04 São de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
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Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

  

05 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta 

de preços e declaração constante do Anexo II deste Edital, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico observado data e horário limite estabelecido.  

 

06 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

07 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

VI. DA HABILITAÇÃO 

 

01 O licitante vencedor deverá apresentar a documentação no prazo máximo de 02 

(duas) horas após o término da disputa, através do email: licitacao@ssgrama.sp.gov.br, 

ou no Departamento de Licitação, na Praça das Aguas, 100 – São Domingos – São 

Sebastião da Grama- São Paulo, CEP: 13790-000, e deverão enviar a documentação 

original no endereço supra, imediatamente após a disputa.  

 

1.1.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o 

prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 

alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento 

complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) 

ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) 

Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima 

licitante. 

 

02 Se o licitante desatender as exigências habilitatória, a pregoeira examinará a proposta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

edital.  

 

03 Os documentos de habilitação serão os seguintes: 

 

03.01. - Habilitação Jurídica 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato Saúde em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

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

 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício;  

 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

 

03.02. - Qualificação Econômico-Financeira 

 

a) Certidão Negativa (ou Positivas com efeito de Negativa) de Pedido de Falência ou 

Concordata ou Recuperação Judicial, expedida por setor do Poder Judiciário da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, 

sendo que, na hipótese de não constar prazo de validade, esta Municipalidade aceitará 

como válidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores 

à data fixada para a apresentação dos envelopes;  

 

03.03. - Regularidade Fiscal 

 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

relativo ao domicílio sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do Município sede da 

empresa proponente; 

 



 

     
 

  

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

          13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br  

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas), nos termos do Título VII-A da Consolidação de Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto Lei n.º 452, de 01/05/1943, alterada pela Lei n.º 12.440, de 

07/07/2011; 

 

03.05. -  Da Qualificação Técnica  

 

a) Certidão(ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a licitante forneceu equipamentos odontológicos de 

similaridade aos licitados.  

 

A(s) certidão(ões)/ atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, 

original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante 

de quem o(s) expediu, com a devida identificação. 

 

03.04. – Documentação Complementar  

 

a) Declaração da licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita 

por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, conforme modelo contido no (modelo ANEXO VI). 

  

b) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, cadastro do responsável, conforme modelo contido no 

Anexo VII.  

 

c) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, de que se enquadra  microempresas e empresas de 

pequeno porte: pretenderem fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45 

da Lei Complementar 123 de dezembro 2006 entregará declaração nesse sentido, 

(modelo - ANEXO IV). 

 

03.06. A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser 

comprovada por ao menos 01 (um) dos seguintes documentos, que deverá(ão) ser 

entregue(s) junto com a declaração do subitem anterior:  

 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;  

b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra 

área que não a comercial;  

c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições - Simples Nacional;  
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d) Declaração, firmada por contador, informando qual o porte da empresa (Micro 

Empresa, Empresa de Pequeno ou Cooperativa), de acordo com os limites previstos no 

art. 3º da LC 123/06 e suas alterações.  

 

c) Caso a licitante que declarar a sua condição de Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame, porém sem os 

benefícios concedidos pela LC 123/06 e suas alterações, na forma descrita no subitem 

7.7, do item VII deste Edital. 

 

Observações: 

a) 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 matriz e todas as filiais. 

 

b) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por 

qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente, ou 

mediante publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente ser 

relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

c) Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

03.07. O prazo de validade dos documentos necessários à habilitação deverão estar em 

vigência na data do recebimento dos Envelopes Propostas e Habilitação, sob pena de 

inabilitação das concorrentes. 

 

03.08. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

 

VII.  DOS PRAZOS 

 

01. Na Contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-

se-á o do vencimento. 

 

02. Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na entidade promotora da 

Licitação. 

 

03. As propostas terão obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, que não 

poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
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04. Convocará a vencedora para a assinatura da ata que deverá se dar no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da convocação. 

 

05. Os Licitantes que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos 

termos do Edital serão atendidos durante o expediente da entidade pelo Departamento 

de Licitações do Município, até o segundo dia útil anterior à data fixada para sessão 

deste Pregão, no seguinte endereço: Praça das Águas, n. 100, Jardim São Domingos – 

São Sebastião da Grama/SP. - Telefone (0xx19) 3646-9951. 

 

VIII.  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

A Proposta de Preços compreenderá: 

 

a) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca comercial e 

modelo do material ofertado quando tratar-se de produto industrializado, apresentação 

da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  

 

b) preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo com até 

DUAS casas decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro. 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;  

 

c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data para abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes. 

 

2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade total prevista neste Edital.  

 

3 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.  

 

4 - O preço ofertado é fixo e irreajustável; para os licitantes que fizerem lances será 

considerado o último valor ofertado.  

 

5. Não serão consideradas Propostas com oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
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6. A apresentação da Proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e 

integral concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à 

legislação pertinente. 

 

7. As licitantes deverão citar a Marca do item. 

 

IX. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS – 

OFERECIMENTO DE LANCES  

 

01. As propostas serão recebidas até o horário previsto, após ocorrerá à divulgação das 

propostas de preços recebidas. 

 

02. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 

participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor. 

 

03. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 

sido anteriormente ofertado pelo licitante. 

 

04. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

05. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances 

aos demais participantes. 

 

06. No caso de desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retomando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 

dos atos realizados. 

 

07. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes, através de mensagem eletrônica no site divulgando data e hora da 

reabertura da sessão. 

 

08. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de 

tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 



 

     
 

  

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

          13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br  

 
 

09. Facultativamente, a pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante 

encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso 

do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, 

antes de anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 

contra proposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor 

preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.  

 

10 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela pregoeira 

acerca da aceitação do lance de menor valor.  

 

11 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 

de menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

X. DOS CRITÉRIOS DA LICITAÇÃO  

 

01. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados os 

prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 

desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

 

02. Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for 

o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor 

valor: 

 

03. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a 

proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital. 

 

04. Ocorrendo à situação a que se referem os subitens 2 e 3 deste. 

 

XI. DO JULGAMENTO FINAL 

 

01. Será (ão) considerado (s) vencedor (es) o (s) licitante (s) que apresentar (em) menor 

preço referente a aquisição objeto do presente certame.  

 

XII.  ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO (HABILITAÇÃO) DOS LICITANTES 
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01. O licitante vencedor deverá apresentar a documentação no prazo máximo de 02 

(duas) horas após o término da disputa, através do email: licitacao@ssgrama.sp.gov.br, 

ou no Departamento de Licitação, na Praça das Aguas, 100 – São Domingos – São 

Sebastião da Grama- São Paulo, CEP: 13790-000, e deverão enviar a documentação 

original no endereço supra, imediatamente após a disputa.  

 

02. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o 

prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 

alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento 

complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) 

ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) 

Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima 

licitante. 

 

03 Se o licitante desatender as exigências habilitatória, a pregoeira examinará a proposta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

edital.  

 

XIII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
 

01 DA IMPUGNAÇÃO 

 

01.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital de Licitação perante o 

Município de São Sebastião da Grama de até 02 (dois) dias úteis antes da data de 

abertura da sessão do pregão.  

 

01.2 Caberá a autoridade superior decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.  

 

01.3 Acolhida à impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

 

01.4 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação.  
 

XIV. DOS RECURSOS  
 

01 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira 

poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões em 10 

(dez) minutos, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, 

que começará a correr do término do prazo do recorrente.  

 

02 As alegações e memoriais dos recursos deverão se relacionar com as razões 

indicadas pelo licitante na sessão pública.  
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03 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XV.  HOMOLOGAÇÃO 

 

01. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

pregoeira adjudicará o objeto ao vencedor e a autoridade superior homologará os 

procedimentos licitatórios. 

  

XVI – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS  

 

01 Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços, as condições e forma de 

pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, 

que faz parte integrante deste Edital. 

 

02 Até a data de assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser eliminado da 

licitação qualquer licitante que tenha apresentado documentos (s) ou declaração (ões) 

incorreta (s), bem como aquela cuja situação técnica ou econômica/ financeira tenha se 

alterado após início de processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu 

julgamento.  

 

03 Nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93, ocorrendo recusa em assinar a ata de registro 

de preços, sem justificativa aceita pelo Município de São Sebastião da Grama, no prazo 

de 05 (cinco) dias contados da solicitação, ou então na hipótese de silêncio, dentro do 

mesmo prazo, o proponente vencedor, garantido o direito prévio de citação e ampla 

defesa, decairá do direito de contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 

XVII – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 

 

01 A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do 

Decreto Municipal nº. 010, de 17 de março de 2014, no que couber e será subscrita pela 

autoridade que assinou o edital. 

 

02 A Ata de Registro de Preços deverá registrar o (s) preço (s) e o (s) fornecedor (es) do 

(s) produto (s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as 

condições que serão observadas nas futuras contratações. 

 

03 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da convocação. A proponente que deixar de 

fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída. 
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04 Colhidas às assinaturas, a Prefeitura Municipal providenciará a imediata publicação 

da Ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata a parte final do 

subitem 3. 

 

05 O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data da publicação da respectiva Ata. 

 

06 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações 

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 

preferência de contratação em igualdade de condições. 

 

07 Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro 

de Preços cancelado quando: 

 

08 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

09 Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável; 

 

10 Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele 

praticados no mercado; 

 

11 For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

12 For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da 

Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

13 Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o 

cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força 

maior devidamente comprovado. 

 

14 Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, 

nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata. 

 

15 Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades da Prefeitura 

Municipal por meio da emissão de Autorização de Compra e a respectiva Nota de 

Empenho. 

 

16 O fornecedor deverá retirar o instrumento de compra no prazo de três dias corridos, 

contados da convocação; 

 

17 A retirada do instrumento de compra fica condicionada a atualização, pelo 

fornecedor, de sua regularidade fiscal; 
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18 Se as certidões apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro ainda 

estiverem válidas o fornecedor estará dispensado de atualizá-las. 

 

19 O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em retirar o instrumento 

de compra no prazo marcado, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo- lhe 

aplicável a multa pela inexecução total do ajuste. 

 

XVIII - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

01 Os pedidos serão formulados pelo Departamento de Compras através de pedido via 

ofício pelo responsável pelo Departamento de Saúde e autorizado pelo Prefeito 

Municipal, e as entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

contados do recebimento da Autorização de Compra. 

 

02 As entregas dos produtos deverão ser realizadas no Almoxarifado da Gerência 

Municipal de Saúde, situado na Praça José Roberto Magalhães Teixeira, n.º 47 – Centro, 

sem nenhum ônus para a Administração. 

 

02.1.1 - Na hipótese de alteração de endereço da entrega a empresa licitante vencedora 

será comunicada com antecedência. 

 

03 Correrá por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como 

embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

04 Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas às determinações deste Edital 

e seus anexos. 

 

05 Constatadas irregularidades no objeto, o Município, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis, poderá: 

 

06 Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I, 

determinando sua substituição; 

 

07 Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades. 

 

08 As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados 

do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado. 

 

09 O recebimento definitivo não exime o contratado de sua responsabilidade, na forma 

da Lei, pela qualidade dos produtos adquiridos. 

 

XIX- DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

01 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega pelo 

Departamento Financeiro, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente 
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conferida e atestada pelo responsável pelo Departamento de Saúde, que é o órgão 

municipal responsável pelo recebimento, fiscalização e execução da contratação. 

 

02. Nenhum pagamento de acréscimo no preço do objeto licitado será autorizado sem o 

devido aditamento contratual, ou quando ausentes os pressupostos exigidos em lei. 

 

03. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em conta 

corrente, ou através da emissão de cheque nominal à CONTRATADA. 

 

04. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 

e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  

 

05.  Havendo atraso nos pagamentos (salvo pelos motivos mencionados nos itens 2 e 3, 

sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à razão 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso 

verificado.  

 

XX- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão, à conta de dotações 

orçamentárias próprias do Município, consignadas no orçamento para o exercício de 

2020 e aquelas conferidas ao Município, classificada para o ano de 2020, sob o código: 

02.06.01.103010010.2.018000.3.3.90.30.07.00.00 – 484 

 

XXI- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 

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

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 art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, garantido o exercício de prévia e 

ampla defesa, e deverá ser registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES. 

 

3 – O atraso injustificado na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, 

sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir 

do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

 

3.1 – Advertência por escrito; 
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3.2 – Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da obrigação, 

por atraso na entrega até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

3.3 – Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da 

obrigação, por atraso na entrega a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando será declarada a inexecução contratual; 

 

3.4 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser 

aplicadas à contratada as seguintes penalidades: 

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

 

II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 

mesmo fim. 

 

3.5 – Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e 

impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 05 (cinco) 

anos. 

 

3.6 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinados na punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATATE pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no sub-item anterior. 

 

XXII – DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

  

1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

 

XXII - CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

1 - Não seremos admitidas a subcontratação do fornecimento que integra o objeto deste 

contrato. 

 

XXIII - DA “COTA RESERVADA” DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

1. Fica destacada uma cota deste Pregão, denominada “cota reservada”, destinada 

exclusivamente a participação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 

estabelece o art. 48, III da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, para a 

qual serão observadas as regras do procedimento e do julgamento, no que for cabível. 

 

XXIV. DAS AMOSTRAS 
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01. Encerrada a sessão, a(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s) e habilitada(s), 

terá(ão) até 05 (cinco) dias úteis para a entrega de amostras de acordo com as 

especificações dos itens constantes no ANEXO I, junto ao Departamento de Licitações 

da Prefeitura Municipal, sito Praça das Águas, nº. 100, Jardim São Domingos, para que 

o recebimento das amostras. 

 

02. As amostras deverão ser entregues na sede desta Prefeitura Municipal nos seguintes 

horários: das 08h30 às 11h30min e 13h às 16h30min, pelo prazo impreterível de 05 

(cinco) úteis. 

 

03. Caberá ao Departamento de Saúde proceder à análise das especificações técnicas e 

das amostras dos produtos ofertados, emitindo pareceres conclusivos de todas as 

análises, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos. 

 

12.04. Os testes das amostras somente serão realizados após a conferência, análise e 

aprovação da especificação técnica comprovando o integral atendimento ao Termo de 

Referência e a proposta da empresa com parecer favorável. O objetivo da realização dos 

testes é avaliar as características organolépticas do produto (aparência, cor, odor, sabor 

e consistência/textura). Serão igualmente observadas as condições de preparação, para 

avaliação: 

 

05. A equipe do Departamento de Saúde deixará de analisar a documentação técnica e as 

amostras dos produtos nas seguintes ocorrências:  

a) se a amostras e suas especificações técnicas exigidas tenham sido protocolizadas após 

o decurso do prazo estabelecido; 

b) caso não tenha sido apresentada a amostra do produto ofertado na proposta e em 

conformidade com a exigência contida no Termo de Referencia Anexo I; 

 

06. A empresa declarada vencedora do certame perderá o direito de ser contratada se 

em Parecer Conclusivo e Motivado, a equipe do Departamento de Saúde tenha 

recusado o produto ofertado em decorrência de reprovação da documentação técnica ou 

de qualquer das etapas de testes de avaliação. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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. 

 

2.  Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, que serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

 

2.1  As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 
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3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 

as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

 

4. O resultado do presente certame será divulgado no D.O.E. 

 

5. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado. 

 

6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão 

devolvidos ao final da sessão. 

 

7. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

 

8. As impugnações somente serão aceitas em vias originais protocoladas no 

Departamento de Licitações, conforme artigo 41 - §1º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

9. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 

de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

 

10. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

11. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 

Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele 

estabelecidas. 

 

12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 10 - 

Integram o presente Edital: 

 

Anexo I – Termo de referencia - especificações; Anexo II – Modelo de proposta; 

Anexo III – Declaração de pleno atendimento; 

Anexo IV – Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;  

Anexo V – Declaração de cadastro; 

Anexo VI – Modelo de credenciamento específico;  

Anexo VII – Modelo de declaração de ME ou EPP; 

Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO IX - Termo de ciência e notificação. 
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13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de São Sebastião da Grama, Estado 

de São Paulo. 

 

São Sebastião da Grama, 30 de abril de 2020. 

 

 

DR. RICARDO RIBEIRO FLORIDO 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

 

1 - Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de suplemento alimentar para 

departamento de saúde, durante o período de 12 (doze) meses, com entrega parcelada, conforme 

quantidade e discriminações contidas no ANEXO I. 

 

Item Quant. Unid. Descrição do produto Cota 

1 1000 

 

 

 

 

Unid. Dieta Padrão – Nutricionalmente completa, 

balanceada com fibras 

Dieta enteral ou oral padrão em pó; 

Polimérica, normocalórica, normoprotéica, normolipidica; 

Isenta de lactose, sacarose e glúten; 

Com mix de fibras e acrescida com vitaminas e minerais; 

Homogenizada sem a necessidade de mix ou 

liquidificador 

Composição centesimal aproximada:  

Carboidratos 50 a 60%  

Proteínas 14 a 16% 

Lipídios 25 a 35% 

Densidade calórica: 1,1 a 1,5 kcal/ml 

Embalagem em pó: 400g a 800g 

OBS: O produto não pode ter como única fonte de lipídeo 

óleo de soja 

Cota 

Principal 

2 720 

 

 

Unid. Dieta especial para portadores de Doença Renal em 

tratamento de diálise  

Dieta específica para portadores de doença renal em 

tratamento de diálise. 

Isento de sacarose, lactose e glúten. 

Composição centesimal aproximada:  

Carboidratos 40 a 60% 

Proteínas 14 a 18% 

Lipídios 28 a 45% 

Densidade calórica: 1,5 a 2,0kcal/ml 

Cota 

Principal 



 

     
 

  

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

          13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br  

 

Embalagem: 200 a 250 ml 

OBS: O produto não pode ter como única fonte de lipídeo 

óleo de soja 

3 700 

 

 

 

Unid. Dieta Pediátrica Padrão Nutricionalmente completa e 

balanceada  

Dieta Pediátrica Padrão Nutricionalmente Completa e 

balanceada indicada para crianças de 3 a 10 anos de idade 

Em pó para via oral ou enteral. 

Isenta de glúten e de lactose.  

Com fibras 

Densidade calórica: 1,0 a 1,2 kcal/ml 

Composição centesimal aproximada:  

Carboidratos 44 a 55% 

Proteínas 9 a 15% 

Lipídios 30 a 45% 

Osmolaridade máxima: 357 mOsm/l 

Diluição instantânea ou de fácil diluição (sem a 

necessidade do uso de mix/ liquidificador). 

Embalagem: 350 a 400g 

OBS: O produto não pode ter como única fonte de lipídeo 

óleo de soja 

Cota 

Principal 

4 360 

 

 

Unid. Suplemento nutricional em pó ou liquido para adultos 

e idosos diabéticos 

Suplemento nutricional oral ou enteral, em pó ou liquido, 

específico para portadores de diabetes melitus 

Acrescido de vitaminas e minerais 

Isento de lactose, sacarose e glúten. 

Com fibras  

Embalagem: 350 a 400g ou 200ml a 1L 

Sabores: baunilha ou sem sabor 

OBS: O produto não pode ter como única fonte de lipídeo 

óleo de soja 

Cota 

Principal 

5 1000 Unid. 
Suplemento nutricional para Jovens e Adultos  

Suplemento nutricional lácteo em pó, acrescido de 

vitaminas e minerais 

Sem adição de açúcares 

Embalagem: 350 g a 400g 

Cota 

Principal 
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Sabores: Baunilha  

OBS: O produto não pode ter como única fonte de lipídeo 

óleo de soja 

6 

 

1000 

 

Unid. Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 

meses de vida 

Fórmula infantil de partida para nutrição enteral ou oral  

Enriquecida com vitaminas e minerais  

Enriquecida com ferro, probióticos ou prebióticos 

Isenta de glúten  

Composição nutricional aproximada por 100g de pó:  

Kcal 480 a 510 

Carboidratos 56 a 60g 

Proteínas 9,5 a 11g  

Lipídios 26 a 28g.   

Embalagem: 400 g 

Cota 

Principal 

7 

 

 

200 

 

Unid. Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 

meses de vida a 1 ano 

Fórmula infantil de segmento para nutrição oral  

Fonte de prebióticos 

Isenta de glúten 

Composição nutricional aproximada por 100g de pó:  

Kcal 475 a 485 

Carboidratos 58 a 60g 

Proteínas 9 a 15g  

Lipídios 20 a 22g  

Embalagem: 800 g 

Cota 

Principal 

8 120 Unid. Espessante alimentar 

Espessante alimentar à base de amido modificado 

instantâneo para espessar alimento líquido ou semi 

líquido, preparações quentes ou frias, isento de glúten.   

Embalagem: 125 a 300g 

Cota 

Principal 

9 50 

 

 

 

Unid. Suplemento para cicatrização 

Suplemento Nutricional específico para cicatrização de 

úlceras por pressão e outras situações que exijam estimulo 

da cicatrização.  

Cota 

Principal 
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Nutrição completa hipercalórica e hiperproteica  

Com arginina, com ou sem prolina.  

Alto teor de micronutrientes específicos para cicatrização 

(zinco, selênio, vitamina C, A e E). 

Composição aproximada por 100 ml:  

Kcal 100 a 150 

Carboidratos de 10 a 16g 

Proteínas de 6 a 10g 

Lipídios de 2,5 a 3,7g 

Embalagem: 150 a 200 ml 

10 50 Unid. Fórmula Infantil para Refluxo 

Fórmula infantil em pó para lactentes e de segmento para 

lactentes com refluxo ou problemas de regurgitação. 

Indicada do nascimento até 12 meses de idade 

Sem glúten 

Fonte de DHA e ARA 

Embalagem: 400 a 900 g 

Cota 

Principal 

11 500 Unid. Fórmula Infantil sem Lactose 

Fórmula infantil em pó, de partida e de segmento, sem 

lactose, destinada a lactentes com necessidades 

dietoterápicas específicas de restrição de lactose. 

Sem glúten 

Composição aproximada 

508 a 515 kcal por 100g de pó 

Embalagem: 400g 

Cota 

Reservada 

Me/Epp 

12 5 Unid. Complemento Alimentar Infantil  

Complemento alimentar, cereal a base de arroz ou milho, 

adicionado de vitaminas e minerais, indicado para 

crianças de 1 até 4 anos. 

Embalagem: 400g 

Cota 

Reservada 

Me/Epp 

13 1000 

 

Unid. Suplemento Nutricional para adultos e idosos 

Suplemento nutricional em pó para uso oral, para adultos 

com mais de 50 anos, hiperproteico, isento de sacarose, 

isento de glúten, com fibras, vitaminas e minerias. Sem 

sabor ou sabor baunilha. 

Enriquecido com vitamina D e Cálcio.  

Embalagem: 370 a 400g 

Cota 

Reservada 

Me/Epp 
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14 1000 Unid. Dieta Padrão Liquida 

Dieta polimérica nutricionalmente completa, líquida, oral 

ou enteral. 

Hipercalórica (mínimo de 1,5kcal / ml)  

Normoprotéica (17% a 18%) 

Com mix de fibras (solúveis e insolúveis) 

Enriquecida com vitaminas e minerais.  

Isento de glúten, isento de lactose, isento de sacarose. 

Embalagem: 1L 

Cota 

Reservada 

Me/Epp 

15 100 Unid. Fórmula infantil para prematuros 

Fórmula infantil em pó especial para recém nascidos pré 

termo ou recém nascidos de alto risco 

Fonte de DHA e ARA 

Sem glúten 

Cota 

Reservada 

Me/Epp 

 

2 – Produto deve ser entregue etiquetado eletronicamente contendo na etiqueta lote, data de 

fabricação, data de validade, peso, marca e empresa fabricante. 

 

3 - Condições de entrega: 

 

A entrega deverá ocorrer no máximo em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 

Autorização de Fornecimento. Estão previstas entregas mensais. 

A empresa vencedora deverá entregar os materiais individualmente acondicionados de maneira 

própria, contendo a quantidade exata de cada item que compõe o correspondente pedido. A 

entrega só deverá feita mediante apresentação de requisição assinada pelo Departamento de 

Compras juntamente com o ofício vindo e assinado pelo responsável pelo Departamento de 

Saúde e autorizado pelo Prefeito Municipal. 

4 - Condições de pagamento: 

 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias contados da emissão do Atestado 

de Recebimento do produto. 

5 - Observações: 

 

A existência de preços registrados não obriga o Município de São Sebastião da Grama a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 

preferência de contratação em igualdade de condições. 

Ademais, as notas deverão apresentar os números deste procedimento e modalidade licitatórios. 
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6 Amostras 

 

01. Encerrada a sessão, a(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s) e habilitada(s), terá(ão) até 05 

(cinco) dias úteis para a entrega de amostras de acordo com as especificações dos itens 

constantes no ANEXO I, junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito 

Praça das Águas, nº. 100, Jardim São Domingos, para que o recebimento das amostras. 

 

02. As amostras deverão ser entregues na sede desta Prefeitura Municipal nos seguintes 

horários: das 08h30 às 11h30min e 13h às 16h30min, pelo prazo impreterível de 05 (cinco) 

úteis. 

 

03. Caberá ao Departamento de Saúde proceder à análise das especificações técnicas e das 

amostras dos produtos ofertados, emitindo pareceres conclusivos de todas as análises, no prazo 

de até 05 (cinco) dias corridos. 

 

12.04. Os testes das amostras somente serão realizados após a conferência, análise e aprovação 

da especificação técnica comprovando o integral atendimento ao Termo de Referência e a 

proposta da empresa com parecer favorável. O objetivo da realização dos testes é avaliar as 

características organolépticas do produto (aparência, cor, odor, sabor e consistência/textura). 

Serão igualmente observadas as condições de preparação, para avaliação: 

 

05. A equipe do Departamento de Saúde deixará de analisar a documentação técnica e as 

amostras dos produtos nas seguintes ocorrências:  

a) se a amostras e suas especificações técnicas exigidas tenham sido protocolizadas após o 

decurso do prazo estabelecido; 

b) caso não tenha sido apresentada a amostra do produto ofertado na proposta e em 

conformidade com a exigência contida no Termo de Referencia Anexo I; 

 

06. A empresa declarada vencedora do certame perderá o direito de ser contratada se em 

Parecer Conclusivo e Motivado, a equipe do Departamento de Saúde tenha recusado o produto 

ofertado em decorrência de reprovação da documentação técnica ou de qualquer das etapas de 

testes de avaliação. 
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Denominação do Proponente: ................................... 

Endereço: ................................... CEP: ................................... 

CNP: ................................... Inscrição Estadual: ................................... 

Fone: ................................... Fax: ................................... 

E-mail: ................................... 

EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Obs: adverte-se que a simples apresentação desta proposta será considerada como 

indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste 

certame, ou de que a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

a) Prazo para entrega:  (máximo 10 dias após o pedido). 

b) Prazo de validade da proposta:  (mínimo 60 dias). 

 

Declaro, sob as penas da lei, que os materiais ofertados atendem todas as especificações 

exigidas no Anexo I – Termo de Referência. 

 

Declaro que os preços apresentados contemplam, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 

licitação, necessárias à completa execução do contrato. 

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS: 

 

Item Produto Un. Quant. Marca V.Unit. V.Total 

1       

2       

 ......      

 

Local   DATA:  /  /2020. 

Assinatura do representa legal da empresa 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

 

 

 

Eu  (nome   completo),  RG  n.º  ,   representante   legal  da 

  (denominação      da      pessoa      jurídica),      CNPJ      nº. 

  DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa cumpre plenamente 

as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do 

Pregão nº. /2020, realizado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, 

inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

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

interessada em participar no processo licitatório, Pregão n.º /2020, da Prefeitura 

Municipal de São Sebastião da Grama, declaro, sob as penas da lei, que nos 

termos do § 6º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a 

(nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal. 

 

Local e data. 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa 

licitante) 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

 

ANEXO V 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

 

Declaro ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a identificação da pessoa 

que irá assinar o contrato.  

 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

RG:  

Data de Nascimento:   

Endereço residencial:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone Residencial:  

Telefone Comercial:  

 

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

Local e data.  

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

 

 

Pelo  presente  a  empresa  .............................,  situada  a  .....  .....................,  CNPJ  n.º 

..............., através de seu ............. ............., Sr. ....................., outorga, ao Sr. ................... 

..............., RG n.º .............., amplos poderes para representá-la junto a PREFEITURA 

MUNICIPAL  DE   SÃO   SEBASTIÃO   DA   GRAMA   no   Pregão   (Presencial) n.º 

      /2020, Processo Licitatório n.º /2020, inclusive para interpor ou  desistir  de 

recursos, receber citações, intimações, responder administrativamente e judicialmente 

por seus atos, formular ofertas e lances de preço enfim, praticar todos os atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente. 

 

................., ..... de ................. de 2020. 

(local e data) 

 

 

 

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

(Assinatura e identificação do declarante com firma reconhecida) 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante) 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRENSA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S/A, etc.), endereço 

completo, inscrita no CNPJ sob o n.º (xxxx), neste ato representada pelo (cargo) (nome 

do representante legal), portador da Carteira de Identidade n.º (xxxx), inscrito no CPF 

sob o n.º (xxxx), DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 

impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do representante legal 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

 

ANEXO VIII 

 

(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO) 

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA 

GRAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

46.741527/0001-05, com sede na Praça das Águas, n° 100, Jd. São Domingos, em São 

Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Dr. 

Ricardo Ribeiro Florido brasileiro, residente nesta cidade de São Sebastião da Grama, Estado 

de São Paulo, abaixo assinado, doravante designada CONTRATANTE de um lado, e de 

outro _____________, empresa estabelecida na cidade de _______, Estado do ___________, 

sito a Rua _________, N.º ___, Bairro_______, inscrita no CNPJ sob n.º 

______________,neste ato representada por ____________________, nacionalidade, estado 

civil, profissão, inscrito no CPF n.º __________, portador da cédula de identidade civil sob o 

n.º ____________________, residente e domiciliado a Rua________________, n.º 

____, Bairro ______, em _______________, Estado do _________________, ao fim 

assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 

n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U., de 18/07/02, e o Decreto n.º 3.555, 

de 08 de agosto de 2000 e suas alterações, que regulamentam a modalidade Pregão Presencial 

e, a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e ainda, subsidiariamente naquilo 

que couber, a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações bem como pelas condições estabelecidas neste 

Edital e seus a nexos e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato 

Administrativo decorrência do Pregão Eletrônico n.° **/2020, Registro de Preços para a 

eventual aquisição de suplemento alimentar para departamento de saúde , mediante as 

seguintes cláusulas e condições. 

   CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL 

       

       

 

1.2. Constitui objeto principal da presente licitação a aquisição de suplemento alimentar 

para departamento de saúde, durante o período de 12 (doze) meses, com entrega 

parcelada, conforme quantidade e discriminações contidas no ANEXO I.  
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1.2.1 A execução do objeto contratual deverá atingir o fim que se destina, com a 

eficácia e a qualidade requeridas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO  

 

2.1. Os pedidos serão formulados pelo Departamento de Compras através de pedido via 

ofício pelo responsável pelo Departamento Responsável e autorizado pelo Prefeito 

Municipal, e as entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do recebimento da Autorização de Compras, emitida em razão da 

DETENTORA DA ATA. 

 

2.2. As entregas deverão ocorrer em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos 

contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.  

 

2.2.1. Produto deve ser entregue etiquetado eletronicamente contendo na etiqueta lote, 

data de fabricação, data de validade, peso, marca e empresa fabricante. 

 

2.3. As entregas dos produtos deverão ser realizadas no horário das 07h00 min às 11h30 

min e das 13h00 min às 16h00 min horas no as entregas dos produtos deverão ser 

realizadas na Saúde, situado no Almoxarifado da Gerência Municipal de Saúde, situado 

na Praça José Roberto Magalhães Teixeira, n.º 47 – Centro.  

 

2.3.1. Na hipótese de alteração de endereço da entrega a empresa licitante vencedora 

será comunicada com antecedência. 

 

2.3.2. Correrá por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como 

embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

2.3.3. O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da servidora 

pública municipal ................................, inscrita no CPF sob o nº ......................, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

 2.4. Constatadas irregularidades no objeto, a PREFEITURA, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis, poderá:  

 

2.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I, 

determinando sua substituição;  

 

2.4.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades. 
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2.5. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, 

contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado.  

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA  

 

3.1. - O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua publicação.  

 

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO  

 

4.1. - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega pelo 

Departamento Financeiro, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente 

conferida pelo Departamento de Almoxarifado, que é o órgão municipal responsável 

pelo recebimento, fiscalização e execução da contratação.  

 

4.2. - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  

 

4.4. - Havendo atraso nos pagamentos (salvo pelos motivos mencionados nos itens 2 e 

3, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à 

razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao 

atraso verificado.  

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  

 

5.1. - Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão n.º 12/2020 e nesta Ata, o 

produto objeto deste ajuste.  

 

5.2. - Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o produto 

recusado.  

 

5.3. - Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local 

determinado pela CONTRATANTE, bem como seu descarregamento;  

  

 

5.4. - Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação 

exigida na licitação.  

 

5.5. - Responsabilizar-se por todos os tributos, taxas e impostos devidos em decorrência 

do fornecimento e entrega dos produtos contratados;  
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5.6. Garantir a boa qualidade dos produtos, respondendo por qualquer falha, procedendo 

à substituição sempre que necessária. 

 

5.7. - Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal 

necessário ao atendimento do objeto da presente Ata, inclusive assumindo a 

responsabilidade pelo atendimento de encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 

tributária, comercial e, inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra 

utilizada; 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA  

 

6.1. - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.  

 

6.2. - Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.  

 

6.3. - Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a 

entrega do objeto contratado.  

 

6.4. - Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do 

produto.  

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES  

 

7.1. - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 

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

10.520, de 17 de julho de 2002.  

 

7.2. - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, garantido o exercício de prévia e 

ampla defesa, e deverá ser registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.  

 

7.3. – O atraso injustificado na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, 

sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir 

do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:  

 

7.3.1. – Advertência por escrito;  

 

7.3.2. – Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da obrigação, 

por atraso na entrega até o limite de 30 (trinta) dias;  
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7.3.3. – Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da 

obrigação, por atraso na entrega a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando será declarada a inexecução contratual;  

 

7.3.4. - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser 

aplicadas à contratada as seguintes penalidades:  

 

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou  

 

II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 

mesmo fim.  

 

7.3.5. – Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e 

impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) 

anos;  

 

7.3.6. – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinados na punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no sub-item anterior.  

 

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1. - Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o 

Edital do PREGÃO n.º ___/2020 com seus Anexos a (s) proposta (s) da (s) 

DETENTORA (S).  

 

9.2. - A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as 

contratações que deles poderão advir.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO  

 

10.1. - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços é o da Comarca de São Sebastião da Grama.  

 

10.2. - Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, 

lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.  
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9.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as 

contratações que deles poderão advir. 

   CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

 

10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços é o da Comarca de São Sebastião da Grama. 

 

10.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, 

lida e achada conforme, vai assinada pelas partes. 

 

 

São Sebastião da Grama, ... de ..................... de 2020. 

 

 

 

 

  
 

Prefeito Municipal 

P/ PREFEITURA 

  
*********** (nome) ************ 

********* (empresa) ********** 

P/ DETENTORA 

 

 

 

 

 Testemunhas: 

 

 

 

 

Nome: Nome: 

RG nº: RG nº: 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

 

ANEXO IX 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) ANEXO VIII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

 

Contratante:  

Contratada: 

Contrato  

Objeto:  

 

  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, 

precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

São Sebastião da Grama, ___ de ___________ de 2020.  

 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: ________________________________ 

E-mail institucional:_____________________________ 

E-mail pessoal:________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

 

CONTRATADA 

Nome e cargo: ________________________________ 

E-mail institucional:_____________________________ 

E-mail pessoal:________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

 

CADASTRO DO RESPONSAVEL 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA:  

CONTRATO N°  

OBJETO:  

 

Nome:  

Cargo:  

RG nº:  

CPF nº:  

Endereço:  

Telefone:  

e-mail:  

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome:  

Cargo:  

Endereço:  

Telefone:  

e-mail:  

 

São Sebastião da Grama, __ de ______________ de 2020. 

 

 

 

DR. RICARDO RIBEIRO FLORIDO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

            13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br      

 

EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2020 

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2020 

 

 

ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

(A ser Preenchido pela Prefeitura) 

 

CONTRATANTE:  

CNPJ Nº:  

CONTRATADA:  

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM):  

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA:  

OBJETO:  

VALOR (R$):  

 

 

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 

epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 

licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

São Sebastião da Grama, __ de _____________ de 2020. 

 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: ________________________________ 

E-mail institucional:_____________________________ 

E-mail pessoal:________________________________ 

Assinatura:___________________________________ 

 

 

 


