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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 52/2019 

TIPO: MENOR PREÇO  

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 

CNPJ N°: ______________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________________________________ 

ESTADO: ______________________________________________________ 

E-MAIL: _______________________________________________________ 

TELEFONE: ____________________________________________________ 

FAX: ___________________________________________________________ 

 

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

instrumento convocatório da licitação supramencionada. 

 

Local:_____________,_______de______________ de 2019. 

  

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 ou fone/fax: (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.  
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAREM NO 

ÂMBITO DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO PROJETO “ARTE MARCIAL FAZENDO O SOCIAL”.  

 

PREÂMBULO  

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.° 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 52/2019  

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/10/2019  

HORÁRIO: 09h00min  

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

02.07.01.082440011.2.039000.3.3.90.39.99.00.00 – 1451 

 

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

licitacao2@ssgrama.sp.gov.br  

 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 45.741.527/0001-05, com sede à Praça 

das Águas, n.º 100 – Jardim São Domingos. 

 

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 (presencial), do tipo MENOR PREÇO – Processo Licitatório n.º 

52/2019, para Contratação de empresa para atuarem no âmbito de oficinas de artes 

marciais, para atender as necessidades do Projeto “ARTE MARCIAL FAZENDO O 

SOCIAL”, LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP 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 e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie.  

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões, na sede da 

Prefeitura Municipal, situada a Praça das Águas, n.º 100 – Jd. São Domingos – São 

Sebastião da Grama – SP, iniciando-se no dia 22/10/2019, às 09h00min e será 

conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, nomeados (as) pela 

portaria n.º 021 de 08 de fevereiro de 2019, todos nomeados nos autos do processo 

mailto:licitacao@ssgrama.sp.gov.br
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acima numerado, todos nomeados nos autos do processo acima numerado. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integrante.  
 

I - DO OBJETO  

 

1 - A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa para atuarem no âmbito 

de oficinas de artes marciais, para atender as necessidades do Projeto “ARTE 

MARCIAL FAZENDO O SOCIAL”.  

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

 

1 - Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas exclusivamente os interessados 

qualificados como ME e EPP aptas a beneficiarem do tratamento diferenciado e 

favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, que explorem ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

2 - Não será permitida a participação:  

 

2.1 - De empresas estrangeiras que não funcionem no País;  

 

2.2 - De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

 

2.3 - Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de 

impedimento de contratar com a Administração, ou declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos 

termos do artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.  

 

3 – A participação nesta licitação implica no atendimento ao preenchimento de todas as 

condições de habilitação e requisitos da proposta.  
 

III - DO CREDENCIAMENTO  

 

1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se 

segue:  

 

1.1 - Quanto aos representantes:  

 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de 

sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
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obrigações em decorrência de tal investidura;  

 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual 

constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame (conforme modelo contido no Anexo VI). No caso de 

instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da 

empresa na forma estipulada no subitem “a”;  

 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 

exibindo documento oficial que contenha foto;  

 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 

documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 

negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 

recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de 

ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;  

 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 

 

f) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.  

 

g) Na hipótese da licitante não apresentar Representante (legal ou Procurador), desse 

não se credenciar ou ausentar-se da sessão, a licitante ficará impedida de participar da 

fase de lances verbais, de negociação de preços, de declaração a intenção de interpor 

recurso, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das proposta e apuração do 

menor preço 

 

1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:  

 

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 

qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n.º 1 

(Proposta) e n.º 2 (Habilitação).  

 

1.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:  

 

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar n.º 123/06, que deverá ser feita de acordo 

com o modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital, e apresentada FORA dos 
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Envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação).  
 

b) A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser 

comprovada por ao menos 1 (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;  

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. 
 

 

IV – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 

parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 

Denominação da empresa:  

CNPJ:  

Envelope n.º 1 – Proposta  

Pregão Presencial n.º **/2019  

Processo Licitatório n.º **/2019  

Denominação da empresa:  

CNPJ:  

Envelope n.º 2 – Habilitação  

Pregão Presencial n.º **/2019  

Processo Licitatório n.º **/2019  

 

2 - A proposta deverá ser elaborada, preferencialmente no modelo constante no Anexo 

II deste edital, em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.  

 

3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia simples 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de 

Apoio.  
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V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

 

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

 

a) nome, endereço, telefone, e-mail, CNPJ;  

 

b) número do processo e do Pregão;  

 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca comercial ou fabricante 

do material ofertado quando tratar-se de produto industrializado, em conformidade com 

as especificações do Termo de Referencia - Anexo I deste Edital;  

 

d) preço unitário e total de cada 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;  

 

e) 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.  
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO"  

 

1 - Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de 

pequeno porte, deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte 

conformidade:  
 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  
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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.  

 

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 E TRABALHISTA  

 

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; 

 

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; 
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g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  

 

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

 

g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os 

atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 

Federal n.º 10.520/02.  

 

1.3 - 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;  

 

1.4 – 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 Anexo IV;  

 

b) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo contido no Anexo V.  

 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

 

2.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos exigidos, inclusive no que se refere às certidões.  
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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.  

 

2.3 - Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz.  

 

2.4 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 

inabilitação do licitante.  

 

2.5 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites 

dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos 

por este meio eletrônico.  

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

1 - No horário e local indicado 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 ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

estabelecido no Anexo III ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e 

os documentos de habilitação.  

 

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes 

no certame.  

 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

 

c) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.  

 

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 
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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.  

 

3.3 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 

encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.  

 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  

 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  

 

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 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 menor preço do item, não tendo as 

licitantes a obrigatoriedade de ofertar lances para todos os itens deste certame.  

 

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, 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.  

 

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 

ordem de lances.  

 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima de R$ 0,01 (um centavo) entre 

os lances, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro.  

 

7 – Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes 

por meio de seus telefones celulares ou outro meio eletrônico disponível desde que não 

atrapalhem o bom andamento da sessão de julgamento.  
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8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances.  

 

9 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 

para as selecionadas o último preço ofertado.  

 

10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente às penalidades constantes deste Edital.  

 

11 – Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes 

será assegurada preferência de contratação, situação denominada por empate ficto.  

 

12 – Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte 

procedimento:  

 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço;  

 

b) não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 12 alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que se 

enquadrem na hipótese do subitem 11, observada a ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito;  

 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa e empresas de 

pequeno porte que se enquadram no percentual estabelecido no subitem 10, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 

apresentar proposta melhor;  

 

d) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

pelo Pregoeiro, para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos sob 

pena de preclusão;  

 

e) na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o 

objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame;  

 

f) o disposto no subitem 10 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
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13 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço.  

 

14 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço do item, decidindo motivadamente a respeito.  

 

15 - 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.  

 

16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço do item, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor.  

 

17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 

entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos 

novos.  

 

18 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

 

19 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, 

a licitante será inabilitada.  

 

20 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 da 

cláusula VI o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro de Fornecedores 

da Administração Municipal.  

 

21 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

22 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 

o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
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23 - Conhecida a proponente vencedora, o pregoeiro consultará as demais classificadas 

se aceitam fornecer ao preço daquela as quantidades ofertadas. 

 

23.1 - Em seguida, o pregoeiro deverá abrir os envelopes contendo os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO das proponentes que aceitaram a proposição contida no subitem 

23, decidindo sobre as correspondentes habilitações, nos termos das previsões 

estampadas nos itens 17, 18 e 19. 

 

24 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e licitantes 

presentes.  

 

24.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

 

25 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 

apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 

contado do recebimento da convocação.  

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

 

1 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 

própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que começará a correr a partir do dia em 

que houver expediente neste órgão para a apresentação das razões, por meio de 

memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 

contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente (Diretor 

de Administração).  

 

3 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

4 - Os recursos devem ser protocolados no Departamento de Licitações, localizada na 

Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos, São Sebastião da Grama – SP, dirigidos ao 

Diretor de Administração ou ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal. 
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5 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 

parte da (s) proponente (s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à 

autoridade competente homologar o certame e determinar a convocação dos 

beneficiários para a assinatura do contrato.  

 

6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora, homologará o 

procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura do 

contrato.  

 

7 - A adjudicação será feita por item.  

 

IX - DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

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

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

conferida e atestada pelo responsável pelo Departamento Assistência Social, que é o 

órgão municipal responsável pelo recebimento, fiscalização e execução da contratação.  

 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 

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

 

3 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em conta 

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

 

4 - Havendo atraso nos pagamentos (salvo pelos motivos mencionados nos itens 02 e 

03, 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.  

 

X - 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 

2019 e aquelas conferidas ao Município, classificada para o ano de 2019, sob o código: 

02.07.01.082440011.2.039000.3.3.90.39.99.00.00 – 1451 

 

 XI - 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, 
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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;  

 

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.  

 

XII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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1. Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução 

dos serviços, objeto desta licitação, a Administração, através de seus servidores 

designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços executados. 

 

2. A fiscalização será exercida pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de 

São Sebastião da Grama, ou servidor especialmente designado para tanto, que por sua 

vez efetuará rigoroso controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade 

dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, 

quando desatendidas as disposições a elas relativas. 

 

XIII – DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

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

 

XIV – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

1. Não será admitida a subcontratação do fornecimento que integra o objeto deste 

Edital. 

 

XV - PRAZOS E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Departamento 

Municipal de Assistência Social. 

 

2 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, os vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

 

3 - A Contratada é responsável pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo essa responsabilidade e fiscalização 

feita pela Contratada. 

 

4 - A Contratada assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 

aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato.  

 

5- A Contratada não poderá subcontratar a execução total dos serviços objeto deste 

Processo Licitatório. A subcontratação parcial poderá ser admitida desde que haja a 

concordância do Contratante e a responsabilidade solidária da Contratada, que 

responderá com exclusividade pela fiel execução da integralidade da obra objeto deste 

Edital. 
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XIII- 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.  

 

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 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão.  

 

7.1 - As impugnações somente serão aceitas em vias originais protocoladas no 

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

 

7.2 – 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.  

 

7.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

 

8 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 

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

estabelecidas.  
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9 - 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 inexistência de impedimento legal;  

Anexo VI – Modelo de credenciamento específico;  

Anexo VII – Modelo de declaração de ME ou EPP;  

Anexo VIII – Minuta do contrato;  

ANEXO IX - Termo de ciência e notificação.  

 

11 - 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, 07 de outubro de 2019. 

 

 

 

Dr. RICARDO RIBEIRO FLORIDO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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 EDITAL DE PREGÃO N.º 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

 

1 - Objeto: contratação de empresa para atuarem no âmbito de oficinas de artes 

marciais, para atender as necessidades do Projeto “ARTE MARCIAL FAZENDO 

O SOCIAL”.  

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Item Produto Quant Valor Estimado Mensal 

01 

Contratação de empresa para 

atuarem no âmbito de oficinas de 

artes marciais, para atender as 

necessidades do Projeto “ARTE 

MARCIAL FAZENDO O 

SOCIAL”.  
 

12 meses R$ 2.783,33 

 

 Carga Horária de 12 horas semanais totalizando 48 horas mensais 

 

2.1 – A criança na faixa etária de 04 (quatro) a 12 (doze) anos vive a fase da 

combinação de movimentos fundamentais. Existe uma infinidade de combinação de 

movimentos como, por exemplo: correr e pular, pegar e lançar, que precisam ser 

vivenciados por ela. 

 

2.2 - É importante lembrar que se nessa idade, ela não adquiriu essas habilidades, 

certamente apresentará ao longo de sua vida, problemas motores que terão implicações 

de ordem emocional, social e intelectual. 

 

2.3 - A partir dos 12 (doze) anos, a criança entra na fase dos chamados movimentos 

culturalmente determinados. Os movimentos aprendidos nessa fase estão na 

dependência de uma boa vivência dos movimentos característicos das fases anteriores. 

 

2.4 - Por tudo isso que o Projeto ARTE MARCIAL pretende abranger crianças, 

adolescentes e adultos para que esses movimentos se tornem uma prática constante ao 

longo da vida dos cidadãos do nosso município. 

 

2.5 - No Projeto ARTE MARCIAL, a abrangência do esporte se dá na perspectiva da 

oferta de oportunidades para que os educandos possam desenvolver suas competências, 
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desta forma o esporte tratado no programa não se restringe a uma única manifestação, 

mas sim à pluralidade de sentidos do esporte na sociedade atual. 

 

2.6 - Tratando ainda da relação plural do esporte, entendemos que sozinho o esporte não 

é capaz de atuar plenamente na formação das pessoas. Para a realização do programa, é 

fundamental a parceria de outras áreas do conhecimento humano, de forma tal a compor 

a base estrutural dos envolvidos. 

 

2.7 - Neste sentido, avaliamos sua melhoria na condução e no encaminhamento das suas 

relações diárias, com os seus pares. 
 

2.8 - Por fim, constatamos que a inclusão pelo esporte, e a forma como será conduzida a 

prática esportiva no Projeto ARTE MARCIAL FAZENDO O SOCIAL influenciam 

positivamente na formação humana das crianças, dos adolescentes e dos jovens e 

contribui: 

- Na constituição do projeto de vida; 

- Na formação da conduta e de princípios éticos de respeito e de solidariedade; 

- Para que as pessoas se tornem autônomas e participativas, conduzindo-as ao 

fortalecimento de seu papel de cidadão; 

- Para o protagonismo junto aos seus pares; 

- Na aquisição de novos conhecimentos; 

- Para que o educando possa lidar com seus direitos e deveres; 

- Para que o educando tenha a oportunidade de praticar o desporto; 

- Para o desenvolvimento das competências de gestão; 

- Para o desenvolvimento dos valores determinação e perseverança, tão necessários na 

sociedade brasileira; 

- Para a promoção do prazer em estudar; 

- Para a ampliação do desenvolvimento humano das pessoas envolvidas. 

- Com todas as contribuições, nós, enquanto educadores e gestores de projetos que 

utilizam a tecnologia social em educação pelo esporte creram: 

- Na pessoa humana, no seu potencial; 

- Nas oportunidades que possam ser oferecidas e que vão ao encontro do 

desenvolvimento dos potenciais das pessoas envolvidas. 
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3 – OBJETIVOS GERAIS 

 

3.1 - O projeto se estenderá às crianças e adolescentes a partir de 04 anos, como também 

alunos com necessidades especiais (APAE) e adultos aptos à prática de atividades 

físicas, objetivando dar amplas oportunidades para que os participantes possam 

desenvolver suas potencialidades e tem como objetivo desenvolver em seu plano de 

trabalho, atividades de ação continuada através de um programa social que por meio de 

projetos e atividades, possa prevenir a ocorrência de situação de risco social; ampliar o 

fortalecimento à convivência familiar e comunitária; promover acesso a benefícios e 

serviços sócios assistenciais, fortalecer a rede de proteção social de assistência social; 

promover acessos a serviços setoriais, em especial das politicas de educação, saúde, 

cultura, desporte e lazer, encaminhar para concessão de benefícios eventuais, para 

inserção e acompanhamento ao programa renda cidadã e ação jovem, bolsa família e 

PETI; oportunizar o acesso ás informações sobre direito e participação cidadã 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; possibilitar acesso a 

experiência e manifestação artísticas, culturais, desportivas e de lazer, com vistas ao 

desenvolvimento de novas possibilidades, propiciando trocas de experiências e 

vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e 

comunitários. Além, também de zelar pela melhoria das condições de vida da população 

do município; cultivar a mais ampla e perfeita cordialidade entre os associados; 

organizar eventos sociais beneficentes, sem discriminação de raça, sexo, nacionalidade, 

idade, cor, credo religioso, politico e condição social; contribuir para o aumento do 

nível cultural, intelectual. 

 

3.2 - Contribuir parra a educação das crianças e adolescentes, priorizando um 

desenvolvimento humano, saudável e profissional indispensável aos exercícios da 

cidadania; complementar as ações da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares 

e sociais; contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos atendidos nos sistema 

de ensino; incentivar a melhoria do rendimento escolar das crianças e adolescente, bem 

como o cumprimento de normas e participação em atividades escolares, de inclusão 

digital desportivas, estabelecendo conexão entre a escola e entidade; assegurar espaços 

de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade, respeito mutuo e convívio social; conscientizar as 

crianças e adolescentes sobre os perigos causados pelo uso de drogas; possibilitar a 

ampliação do universo do universo informacional, artísticos e cultural das crianças e 

adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 

talentos e sua formação cidadão; propiciar vivências para o alcance de autonomia e 

protagonismo social; possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como 

direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo trabalho e 

competências especificas básicas; despertar curiosidades e habilidades, estimulando o 

pensamento criativo e o raciocínio de maneira interativa, possibilitar experiências e 

manifestação artísticas, culturais, esportivas e de lazer. 

Disponibilizar informações sobre diretos e participação, oportunizando o exercício de 

cidadania. 
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3.3 - Socialização, inclusão aliados ao treinamento desportivo, melhorando o intelectual, 

físico e espiritual do aluno. 
 

4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.1 – Criado há pouco mais de cem anos no Japão, o judô é uma arte marcial suave que 

usa o corpo como uma alavanca para envolver e imobilizar adversário, utilizando a 

força do outro em benefício próprio. Uma das leis desta luta é fazer o mínimo esforço 

para a máxima eficiência. 

Nesta arte japonesa não é permitido empurrar, chutar nem dar socos. O judoca derruba o 

adversário segurando-o pelo quimono. Um dos grandes benefícios do judô, em que o 

praticamente cai bastante, é aprender a ir ao chão sem se machucar. Aliás, o judô ensina 

primeiro a cair e depois a derrubar o adversário.  

Não existe uma idade limite para se iniciar no judô, mas quanto antes, melhor, pois o 

aprendizado é para toda a vida. O caminho a percorrer é longo. 

A faixa branca é a do principiante, passando depois para cinza, azul, amarela, laranja, 

verde, roxa, marrom e preta. Depois da preta, tem ainda o dan (grau) da coral e da 

vermelha. O atleta atinge a faixa preta quando está no máximo de sua vigor físico, na 

juventude e depois passa a aprimorar a força mental e espiritual na maturidade. 

O praticante de judô melhora o condicionamento físico e ganha força, pois os golpes 

trabalham todos os músculos, especialmente das pernas, braços e abdômen. Dá 

agilidade de raciocínio e ação, melhora a elasticidade e a resistência. 

Além disso, destaca-se por ajudar a pessoa a ter mais disciplina, espírito de 

companheirismos, lealdade e concentração. Prova disso é que, no Japão, o judô é uma 

da disciplina obrigatória na academia militar (marinha, aeronáutica e exercito), por 

colaborar no desenvolvimento deste valores. 

Para alcançar todos os benefícios, é recomendável a prática pelo menos três vezes por 

semana, em aulas de um a hora e meia, que chegam a queimar cerca de 800 calorias. 

Porém, antes de se inscrever em uma academia para trinar, procure conhecer o histórico 

do professor e se ele este filiado á confederação brasileira de judô ou a uma federação 

estadual. 

 Desenvolvimento a socializar; 

 Desenvolve o corpo; agilidade, equilíbrio, velocidade, coordenação e a flexibilidade; 

 Desenvolve a disciplina; 

 Desenvolve os valores como honestidade, humildade, solidariedade, respeito e 

fortalece a parte espiritual; 

Se praticado regularmente e na presença de um professor devidamente qualificado, o 

judô oferece poucos riscos. Porem pode ocorrer lesões como: luxações, entorses ou 

estiramento muscular. 

Nos casos de alunos com inclusão ter a indicação do profissional da saúde, já com  o 

laudo, atestado médico e diagnosticado no ato da inscrição. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 – O Projeto em questão será desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São 

Sebastião da Grama, através do Departamento Municipal de Assistência Social. 
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5.2 - Os profissionais terão livre acesso às dependências da Secretaria Municipal de 

Esportes e Recreação, bem como, a utilização dos equipamentos de responsabilidade da 

mesma. 

 

6 – PÚBLICO ALVO 

 

6.1 - A estimativa é de que o Projeto atenda até 300 pessoas entre crianças, jovens e 

adultas e terceira idade aptas à prática de atividades físicas, na seguinte modalidade. 

 

- Judô – 90 alunos a partir de 04 anos. 

Complexo – 12 horas semanais. 

 

6.2 - Os dias e horários serão definidos de acordo com a demanda dos interessados. 

 

6.3 – Serão utilizados os seguintes locais para desenvolvimento das modalidades 

esportivas: 

 

- Complexo, Rua Vereador José Vasconcellos dos Reis – Distrito Industrial. 

6.4 – O material esportivo ficará sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião da Grama. 

6.5 - Carga Horária de 48 horas mensais 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 

7.1 – Disponibilizar os locais para desenvolvimento das modalidades esportivas. 

 

7.2 - Indicar um representante para acompanhamento dos trabalhos, o qual ficará 

inclusive disponível para atender os credenciados nos esclarecimentos de dúvidas e 

fornecimento de orientação, nos casos que assim requeiram. 

 

7.3 - Pagar pelos serviços executados, após comprovação. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

8.1.1 - Manter durante o período que estiver contratado, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo. 

 

8.1.2 – Cumprir os horários de aulas nos locais indicados no subitem “6.3”, com 

pontualidade e assiduidade. 

 

8.1.3 – Executar os serviços nas condições estipuladas neste Projeto Básico e no Edital, 

observando-se os parâmetros de boa técnica e as normas legais aplicáveis. 

 

8.1.4 - Participar de reuniões pedagógicas, pré-estabelecidas pelo Departamento 

Municipal de Esportes e Recreação. 
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8.1.5 – Em caso de falta, comunicar o Departamento Municipal de Assistência Social de 

em tempo hábil, para que possa ser substituída por outro monitor. 

 

8.1.6 - Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços 

contratados. 

 

8.1.7 - Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de 

responsabilidade ou subcontratação. 

 

8.1.8 – Participar em eventos promovidos. 

 

8.1.9 – Realização de aulas com práticas pedagógicas de qualidade. 

 

8.1.10 - O acompanhamento dos serviços pela PREFEITURA não caracterizará de 

maneira alguma a direção técnica dos serviços executados. 
 

9 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, PREÇOS E O PAGAMENTO 

 

9.1 - Os valores a serem pagos pela PREFEITURA, por mês para a empresa que atuarão 

na presente a formação acadêmica/escolaridade, são aqueles previstos na relação que 

segue mais adiante, os quais não sofreram qualquer tipo de correção ou reajuste durante 

a vigência do termo de referencia. 
 

9.2 - O pagamento pelos serviços prestados pelo contratado será efetuado mensalmente, 

tendo em conta que a empresa terá uma carga horaria de 48 horas mensais efetivamente 

realizados. 
 

9.3 - Carga Horária de 12 horas semanais totalizando 48 horas mensais. 

 

10 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1 – O Termo de vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da PREFEITURA, por iguais e sucessivos períodos, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação atinente à matéria. 

 

11 – REGIME DE EXECUÇÃO 

 

11.1 – O regime de execução dos serviços será na modalidade de EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO (artigo 6º, inciso VIII, alínea “b” c.c. artigo 10, inciso II, alínea 

“b”, ambos da Lei nº 8.666/93). 

 

12 – ARTICULAÇÃO DE REDE 

 

12 – será toda rede municipal, ainda atendendo conselho tutelar com medidas sócio 

educativo entre outro e departamento de saúde com apoios a programa municipais de 
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apoio a crianças e adolescentes. E as escolas serão as instituições parceiras e os 

professores também estão integrados para alcance dos objetivos pretendidos. 

 

13 – IMPACTOR ESPERADOS 

 

13.1- Impactos diretos: melhorias no convívio e na integração social, da autoestima, 

habilidade motoras, condições de saúde, aumento numero praticantes de esportes, 

qualificação de professores e estagiários de educação física, pedagogia ou esporte 

envolvidos. 

 

13.2- impactos indiretos: diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais, 

melhoria no rendimento escolar nas escolas atendidas, diminuição de evasão escolar, 

melhoria na infraestrutura esportiva no sistema de ensino público do pais e nas 

comunidades em geral. 

 

14 – INDICADORES DE MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

14.1 – controle de frequência de cada participantes no projeto por meu de lista de 

chamadas, avaliação mensal do desempenho através de indicadores pré-estabelecidos, 

como exames de faixas, eventos competições, participação de professores e monitores 

em reuniões de pais e alunos, incentivo diário de palestra e atividades. 

 

15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 

15.1 - Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

emissão atestada pelo responsável pelo Departamento Assistência Social .  

 

16 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

16.1 - 12 meses 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Denominação do Proponente: ................................... 

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

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

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

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

 

 

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 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 todos os materiais necessários para execução das atividades independentes 

de quais forem é de responsabilidade do contratado, 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 QTE Valor Mensal Valor Total 

01     

 

Local_______ _______________________DATA: ____/____________/2019.  

 

___________________________________________________  

Assinatura do representa legal da empresa  

Nome do representante:___________________________________ 

RG do representante:_____________________________________ 

Telefone: (___) - ___________________ 

e-mail:_____________________________________________________ 



   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    

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 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

 

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. ____/2019, 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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EDITAL DE PREGÃO N.º 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

 

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 ___/2019, 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 à 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 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

LEGAL 

 

 

 

 

 

Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou contratar 

com a Administração Pública ou qualquer de seus entes descentralizados, sobretudo 

referente ao Pregão n.º ___/2019, da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama. 

  

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

pessoa que irá assinar a ata de registro.  

 

Nome:                                                                                   RG:  

C.P.F.:  

Endereço Res:  

Bairro:  

Cidade:  

UF:  

Qualificação:  

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

 

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 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

 

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 

___/2019, Processo Licitatório n.º ___/2019, 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 2019.  

(local e data)  

 

 

 

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

(Assinatura e identificação do declarante)  

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante)  
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EDITAL DE PREGÃO N.º 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

 

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 representado 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 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

 

ANEXO VIII 

 

(MINUTA CONTRATO) 

  

 

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 representado pelo Prefeito 

Municipal Dr. RICARDO RIBEIRO FLORIDO, inscrito no CPF nº 041.537.048-57, 

portador da célula de identidade cível sob o nº 8.738.140, residente e domiciliado em 

São Sebastião da Grama, no Estado de São Paulo, à Rua Bahia, n° 171, Bairro São 

Judas Tadeu, 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 Presencial n.° **/2019, Contratação de empresa para atuarem no 

âmbito de oficinas de artes marciais, para atender as necessidades do Projeto “ARTE 

MARCIAL FAZENDO O SOCIAL”, mediante as seguintes cláusulas e condições.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Item Produto QTE Valor Mensal Valor Total 
     

 

CLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO DO OBJETO 

 



   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    

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

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br      

 

2.1 - Complexo, Rua Vereador José Vasconcellos dos Reis – Distrito Industrial, Carga 

Horária de 12 horas semanais totalizando 48 horas mensais. 

 

2.2. - Todos os materiais necessários para execução das atividades independentes de 

quais forem é de responsabilidade do contratado, encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

 

2.3 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Departamento 

Municipal de Assistência Social 

 

2.4 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, os vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

 

2.5 - A Contratada é responsável pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo essa responsabilidade e fiscalização 

feita pela Contratada. 

 

2.6 - A Contratada assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de 

proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do Contrato.  

 

2.7- A Contratada não poderá subcontratar a execução total dos serviços objeto deste 

Processo Licitatório. A subcontratação parcial poderá ser admitida desde que haja a 

concordância do Contratante e a responsabilidade solidária da Contratada, que 

responderá com exclusividade pela fiel execução da integralidade da obra objeto deste 

Edital. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA  

 

3.1 - O prazo de vigência desta contrato é de 12 (doze) meses.  

 

3.2 - O Termo de vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da PREFEITURA, por iguais e sucessivos períodos, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação atinente à matéria 

 

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 e atestada pelo responsável pelo Departamento Assistência Social, que é o 

órgão municipal responsável pelo recebimento, fiscalização e execução da contratação.  
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4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

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

 

4.3 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em 

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

 

4.4 - Havendo atraso nos pagamentos (salvo pelos motivos mencionados nos itens 02 e 

03, 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.  

 

4.5 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão, à conta de dotações 

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

2019 e aquelas conferidas ao Município, classificada para o ano de 2019, sob o código: 

02.07.01.082440011.2.039000.3.3.90.39.99.00.00 – 1451 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  

 

5.1 - Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão n.º 36/2019 e nesta contrato, 

o produto objeto deste ajuste.  

 

5.1.1 - Manter durante o período que estiver contratado, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo. 

 

5.1.2 – Cumprir os horários de aulas nos locais indicados, com pontualidade e 

assiduidade. 

 

5.1.3 – Executar os serviços nas condições estipuladas neste Projeto Básico e no Edital, 

observando-se os parâmetros de boa técnica e as normas legais aplicáveis. 

 

5.1.4 - Participar de reuniões pedagógicas, pré-estabelecidas pelo Departamento 

Municipal de Esportes e Recreação. 

 

5.1.5 – Em caso de falta, comunicar o Departamento Municipal de Assistência Social de 

em tempo hábil, para que possa ser substituída por outro monitor. 

 

5.1.6 - Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços 

contratados. 

 

5.1.7 - Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de 

responsabilidade ou subcontratação. 
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5.1.8 – Participar em eventos promovidos. 

 

5.1.9 – Realização de aulas com práticas pedagógicas de qualidade. 

 

5.1.10 - O acompanhamento dos serviços pela PREFEITURA não caracterizará de 

maneira alguma a direção técnica dos serviços executados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA  

 

6.1 - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.  

 

6.2 - Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste contrato.  

 

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.  

 

6.5 - Disponibilizar os locais para desenvolvimento das modalidades esportivas 

 

 

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 OITAVA – PÚBLICO ALVO 

 

8.1 - A estimativa é de que o Projeto atenda até 300 pessoas entre crianças, jovens e 

adultas e terceira idade aptas à prática de atividades físicas, na seguinte modalidade. 

 

- Judô – 90 alunos a partir de 04 anos. 

Complexo – 12 horas semanais. 

 

8.2 - Os dias e horários serão definidos de acordo com a demanda dos interessados. 

 

8.3 – Serão utilizados os seguintes locais para desenvolvimento das modalidades 

esportivas: 

 

- Complexo, Rua Vereador José Vasconcellos dos Reis – Distrito Industrial. 

8.4 – O material esportivo ficará sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião da Grama. 

8.5 - Carga Horária de 48 horas mensais 
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1. Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços, objeto desta licitação, a Administração, através de seus 

servidores designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 

mais ampla e completa fiscalização dos serviços executados. 

 

9.2. A fiscalização será exercida pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura 

de São Sebastião da Grama, ou servidor especialmente designado para tanto, que por 

sua vez efetuará rigoroso controle em relação à quantidade e particularmente à 

qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades 

previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas. 

 

10.3. - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do(a) servidor(a) 

público(a) municipal ..............., inscrito(a) no CPF sob o nº ................, nos termos do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93, devendo o gestor do contrato comunicar previamente ao 

Setor de Licitação e Contratos acerca da prorrogação, caso ocorram motivos de força 

maior ou as parte julguem necessário ao melhor atendimento dos objetos deste contrato 

mediante oficio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL 

 

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

licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

11.1 Não seremos admitidas a subcontratação do fornecimento que integra o objeto 

deste Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO  

 

10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente contrato 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 2019.  
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______________________________ 

 

Prefeito Municipal 

P/ PREFEITURA 

______________________________ 

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

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

P/ DETENTORA 

 

Testemunhas:  

 

 

___________________________      _____________________________  

Nome:                                                 Nome:  

RG nº:                                                RG nº:  
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EDITAL DE PREGÃO N.º 36/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2019 

 

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 2019.  

 

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 19/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2019 

 

ANEXO IX 

 

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 2019. 

 
 

DR. RICARDO RIBEIRO FLORIDO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 19/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2019 

 

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 2019. 

 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: ________________________________ 

E-mail institucional:_____________________________ 

E-mail pessoal:________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

 


