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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 045/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017 

EDITAL Nº 030/2017 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 

 
PREAMBULO  
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ torna público que fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Portaria nº 274/2017, de 04 de abril de 2017.  

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento 
convocatório.  

Integram este edital os Anexos de I a IX, muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS 
separados, todos eles se completam, sendo que a licitante deve, para a apresentação da PROPOSTA e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais documentos, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua 
composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o 
desenvolvimento do PREGÃO e a formalização CONTRATUAL, que poderá ser substituído por Nota de Empenho 
nos termos que se dispõe o art. 62 da Lei Federal 8.666/93, sorte que todos os aspectos mencionados em cada 
documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.  

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, Sr. DANIEL SANTIAGO, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, 
conforme designação contida nos autos do processo.  

 
DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO  
O PREGÃO será realizado dia 08 de maio de 2017, com início às 13h30min, no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, situada na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, na cidade de Tabapuã, Estado de 
São Paulo, quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, A 
DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE se for o caso, AS AMOSTRAS E ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 

 
 

1 - OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
1.1 - O objeto da presente licitação é a aquisição de suplementos alimentares e fraldas, para 

distribuição gratuita, pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as especificações constantes do Anexo I. 
 
1.2 - A entrega dos produtos por parte da CONTRATADA será parcelada, a partir do recebimento pela 

empresa, da Autorização de entrega por parte do setor competente até que se atinja a quantidade total 
contratada.  

 
2 - DAS AMOSTRAS:  
 
2.1 – A licitante deverá apresentar 01 (uma) amostra dos produtos cotados (item 01 ao 20) 

devidamente identificada com o número do pregão, razão social da licitante e indicação da marca/fabricante do 
produto, para efeito da verificação das exigências;  

2.1.2 – As amostras deverão estar devidamente identificadas por etiquetas com os seguintes dados:  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017 
AMOSTRA DO ITEM N.º …........ 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA 
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2.2 - As amostras deverão ser entregues no setor de licitação, até as 13:30 hs do dia 08 de maio de 
2017, mesmo data determinada para a abertura do certame. 

  
2.3 – Serão desclassificadas do certame as licitantes que deixarem de apresentar as amostras, assim 

como aquelas que tiverem suas amostras rejeitadas, sendo neste último caso, convocado pela ordem de 
classificação das propostas, a próxima licitante.  

 
 2.4 – A licitante vencedora ficará restrita a fornecer os itens de qualidade equivalente aos 

apresentados na amostra e aprovados pela Prefeitura Municipal de Tabapuã. 
  
2.5 - Os produtos apresentados através das amostras deverão ser idênticos aos que serão entregues 

pelos licitantes vencedores.  
 
2.6 – As amostras serão analisadas por responsável técnico (Nutricionista) indicado pela 

administração, tudo em conformidade com o edital, posteriormente será emitido laudo circunstanciado dos 
resultados obtidos, habilitando ou inabilitando as referidas amostras. 

 
2.7 - As exigências acima enumeradas deverão ser obedecidas sob pena de desclassificação da 

licitante, sendo, inclusive, causa de futura rescisão contratual entre futura contratada e a Prefeitura Municipal de 
Tabapuã em caso de entrega futura de item em desconformidade com a amostra apresentada.  

 
2.8.- O acompanhamento da avaliação será público e facultado às licitantes que demonstrarem 

expressamente a intenção de participação in loco. 
 
3. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 
3.1 - A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, a saber:  
 
02 – PODER EXECUTIVO 
02.11 – Fundo Municipal de Saúde  
10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica  
3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição  
 
3.2 - Fonte de Recurso 01 Tesouro Municipal 
 

4 - DO CREDENCIAMENTO   
 
4.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do PREGÃO, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
 
4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentadas dos seguintes documentos:  
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, em CÓPIAS AUTENTICADAS. 

 
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida 

do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 
c) declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação os envelopes proposta de 

preços e documentos de habilitação. Fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III para 
apresentação da declaração de que cumpre os requisitos de habilitação. 
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d) declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do Anexo IV, se for o caso, 

será recebido exclusivamente nesta oportunidade.  
 
4.3 A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (SE FOR O CASO), não deve integrar os 
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser 
fornecido separadamente. 

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

identificação que contenha a respectiva foto.  
 
4.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  
 
4.6. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
 
4.7. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as 

exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO, exclusivamente no tocante à 
formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.  

 
4.8 – A Administração informa que as pregoantes que não se fizerem representar por pessoa 

devidamente acreditada poderão entregar as amostras e os envelopes 01- Proposta e 02-Habilitação Jurídica 
pessoalmente, sabendo desde já que o não comparecimento pessoal na Sessão do presente certame gera expressa 
renúncia ao direito de renovação dos lances e abdicação do direito de eventualmente recorrer da decisão tomada, 
uma vez que no caso do Pregão (art.4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002), deve ser manifestado imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação 
das razões do recurso. 

 
4.9 - Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de 

eventuais licitantes retardatários. 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
5.1 – Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:  
a) Detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 
b) Empresas cadastradas ou interessadas que atendem aos requisitos mínimos de classificação das 

propostas exigidas neste edital; 
c) Apresentam no dia, hora e local designados para a sessão pública desta licitação, declaração dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação em conformidade com o disposto no inciso VII do 
art, 4º da lei nº 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante no edital. 

 
5.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
a) Estrangeiras que não funcionem no País; 
b) Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos 

termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
d) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
e) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
f) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
g) Empresas que possuam entre seus sócios servidores da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP. 
 



    

     

      Município de Tabapuã - SP 
                 CNPJ – 45.128.816/0001-33 

==================================================== 

 

  Av. Rodolfo Baldi, 817 – Centro- CEP 15880-000 – TABAPUÃ-SP Fone/Fax:(17) 3562-9022 
 

5.3.  Em conformidade com artigo 72 e artigo 78, inc.VI, da Lei Federal nº 8.666/93, fica  vedada a 
participação de empresas que executará o objeto por meio de subcontratação, ou seja, de empresas que não 
tenha total independência para decidir de imediato quaisquer customizações. 

 
5.4. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis no momento da sessão do Pregão;  
 

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
6.1 - As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados separadamente, 

em envelopes fechados, com os seguintes dizeres, externamente: 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
“ENVELOPE Nº 1-PROPOSTA DE PREÇOS” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP 
PROPOSTA DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 045/2017 
PREGÃO Nº 017/2017 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
“ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO Nº 045/2017 
PREGÃO Nº 017/2017 
 

6.2 - Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, redigida 
com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou 
entrelinhas que prejudiquem sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e 
rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração. 

6.2.1 - A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n° 
01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.2, 
6.3.3 e 6.3.4.. 

 
6.2.2 - A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS, na forma impressa 

e eletrônica. 
 

6.3 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser apresentados em original, por 
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.  

 
6.3.1- A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao 

PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n° 02, para a devida autenticação. 
6.3.1.1 - Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1., o documento original a ser apresentado poderá 

não integrar o ENVELOPE. 
6.3.1.2- Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre 

que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do PREGOEIRO. 
6.3.1.3 - O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados 
os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada se o licitante não 
portar a comprovação da informação de que se trata. 
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6.3.2 - Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 
deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor 
público juramentado. 

 
6.3.3 - Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / emissões 

não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega dos envelopes.   
 
7- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS:  
 
7.1 - O Envelope Proposta de Preços (envelope nº 01) deverá:  
a) apresentar o número do Processo e número deste PREGÃO;  
b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;  
 
7.1.2 - A Proposta de Preços deverá:  
a) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações 

contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item;  

b) apresentar prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação;  

c) apresentar preço unitário e global, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo e 
irreajustável, de forma decimal, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária, nos termos da planilha de preços especificada no ANEXO I; em caso de 
divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros. Na hipótese de existir(em) na 
planilha referida um ou mais itens iguais para destinatários diversos, os licitantes deverão oferecer os mesmos 
preços para ambos; A licitante deverá incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e 
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de 
qualquer natureza, frete, embalagem etc, garantindo-se este durante todo o contrato, exceto quanto aos preços 
nas hipóteses de desequilibro econômico-financeiro previsto na legislação incidental.  

7.1.2.1 - A empresa licitante deverá transcrever o conteúdo idêntico de sua proposta de preços para 
uma planilha eletrônica disponibilizada via e-mail e apresentá-la, juntamente com a respectiva proposta impressa, 
por meio de gravação em mídia do tipo “CD” ou “DVD”.  

7.1.2.2 - O preenchimento da planilha eletrônica não dispensará a apresentação da proposta impressa, 
nos termos do ANEXO I. A não apresentação da proposta de preços em ambas as formas -  eletrônica e impressa -  
causará a desclassificação da licitante.  

7.1.2.3 - Instruções para preenchimento da planilha eletrônica: A digitação da planilha eletrônica de 
preços deverá se ater aos campos permitidos, ou seja, os seguintes campos:  
 
- Nome/Razão Social da licitante; 
- CNPJ da licitante, que deverá ser preenchido com todos os separadores numerais existentes no referido cadastro; 
- Valor Unitário; 
- Indicativo da Marca; 
- Validade da Proposta; 
- Condições de Pagamento; 
- Garantia da Proposta; 
- Prazo de Entrega.  
 

7.2 - PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente.  

7.3 - É facultado à proponente cotar todos ou quaisquer dos itens integrantes do objeto do PREGÃO, 
não sendo admitido, todavia, cotação inferior à quantidade prevista nos itens. 
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8 - DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

8.1 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:  
 
8.1.1 - Habilitação Jurídica: 
a)  registro comercial, para empresa individual, caso não tenha sido entregue por ocasião do 

credenciamento; 
b) ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso 
não tenha sido entregue por ocasião do credenciamento; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir.  

 
8.1.2 - Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos 

Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
e) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 

Negativa. 
g) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios da Lei 

Complementar Federal nº. 123/06: 
1) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sitio da 

Secretaria da Receita Federal; 
2) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou Balanço 

Patrimonial e demonstração do resultado do exercício-DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites 
estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123/06. *A participação nas condições 
previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas 
no parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/06. 

g¹) 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, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

g²) A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação.   
 
III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

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

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial 
em vigor. 
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8.1.4 - Qualificação Técnica: 
a) Licença de funcionamento do estabelecimento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do 

município sede da licitante. 

8.1.5 - Outras comprovações: 

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, a 
empresa 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; 

b) Está ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a 
contratação com esta Administração Pública Municipal; 

c) A empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto 
de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra; 

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do 
contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa 
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 
cumprido; 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 
assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de 
recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.  
 

8.2 - Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele exigido 
no presente EDITAL e seus ANEXOS. 

 
9 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
Declarada aberta a sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro as amostras e os envelopes com as 

propostas de preços e aos documentos de habilitação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a 
guarda do mesmo. 

 
9.1 - Da abertura dos envelopes com propostas de preços (classificação das propostas) 
9.1.1 - Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que 

verificará conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando, 
preliminarmente, aquelas que estiverem; 

 
a) em desacordo com este Edital; 
b) com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços do mercado); 
c) com preços manifestamente inexeqüíveis. 
 
9.1.2 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, serão ordenadas as propostas em ordem 

crescente de preços; 
 
9.2 - Dos lances verbais 
9.2.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro a divulgará em alta voz, e convidará 

individualmente os representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances verbais, a partir da proposta 
classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

9.2.2 -  A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na 
exclusão da licitante da apresentação novos lances, permanecendo o valor da proposta escrita para efeito de 
classificação final. 

 
9.2.3 - A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal. 
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9.3. Do julgamento 
9.3.1- Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão reordenadas e o 

pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta agora primeira classificada, se for o caso. 
9.3.1.1 - Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de 

pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 
9.3.1.2 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da 
proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

9.3.1.3 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem 10.1. 

9.3.1.4 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas 
no subitem 9.3.1.2. 

9.3.1.5 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 9.3.1 
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, 
desde logo, à negociação do preço.  

 
9.4 - Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará a abertura do envelope de documentos da 

primeira colocada, para exame. 
 
9.4.1 - Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais licitantes, na 

ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação. 
 
9.4.2 - O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor do certame, quando 

o pregoeiro tentará obter um preço melhor. 
 
9.4.3 - Posteriormente, todos os licitantes serão consultados quanto à intenção de interposição de 

recursos, quando, então, dependendo do resultado da consulta, serão utilizadas uma das formas constantes do 
item 10. 

 
9.4.4 - Da reunião lavrar-se-à a ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes. 
 
9.4.5- Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases 

preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do 
pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 
prosseguimentos dos trabalhos.   

 
10 - DOS RECURSOS 
 
10.1 - Os licitantes que manifestarem interesse em recorrer, terão o prazo máximo de três dias úteis 

para fazê-lo, a contar da data da lavratura da ata, ficando estabelecido o mesmo prazo para a apresentação, pelos 
demais licitantes, de contra-razões, contado a partir do dia do término do prazo concedido para recurso. 

 
10.2 - Os recursos serão dirigidos ao Ordenador de Despesa, via pregoeiro, que poderá reconsiderar seu 

ato, no prazo de três dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, ao 
Ordenador de Despesa, que proferirá a decisão em idêntico prazo, a contar do recebimento. 

 
10.3 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os licitantes, mediante o envio fax.  
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11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 - ADJUDICAÇÃO 
 
11.1.1 - A Adjudicação será suspensa para recebimento de amostras dos produtos, estabelecido no item 

2, após análise do Técnico Responsável da Prefeitura Municipal, seguirá procedimento normal. 
 
11.1.2 - Para as amostras rejeitadas, o item será desclassificado e chamado o segundo e sucessivos 

colocados para obtenção do objeto em questão.  
 
11.1.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
11.1.4 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
11.1.5 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, 

proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 
por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, 
vista imediata do processo. 

 
11.2. HOMOLOGAÇÃO 
 
11.2.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 
 
11.2.2 - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) 

proponente(s) adjudicatária(s) para assinar a ata detentora, respeitada a validade de sua(s) proposta(s). 
 
12 - ENTREGA / RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO 
 

12.1 - Os materiais/produtos serão entregues parceladamente, durante o período de 12 (doze) meses, 
de acordo com as quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde dentro do prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis após o recebimento da Requisição e deverão estar acompanhados dos respectivos Documentos Fiscais e 
Garantias. 

 
12.2 - As entregas dos produtos/materiais deverão ser feitas dentro do horário de expediente da 

Unidade Básica de Saúde das 07h00 às 19h00 de segunda à sexta-feira. 
 
12.3 - Os produtos/materiais deverão ser entregues, por conta e risco da empresa vencedora desta 

licitação na Farmácia Municipal, sito à Rua Paulo Guzzo nº 1684 - Centro, dentro do horário indicado acima. 
 
12.3.1 - Havendo rejeição dos produtos/materiais, no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá 

substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela Secretaria Municipal de Saúde, observando as condições 
estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas 
pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. 
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12.3.2 - Os produtos/materiais serão entregues conforme marca, tipo, qualidade, procedência, 
fabricante e embalagem, especificados na proposta apresentada e neste Edital, acompanhados das respectivas 
Notas Fiscais e Garantias. 

 
12.3.3 - A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de 

irregularidade nos produtos/materiais. 
 
12.4. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), nos 

termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital e Contrato dela decorrentes. 

 
 

13 - A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
13.1 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, mediante petição escrita, 
protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tabapuã. 

 
13.2 - O Ordenador de Despesa decidirá sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Em sendo 

acolhida a impugnação, ou se houver necessidade de alteração do edital, será designada nova data para a 
realização da licitação.  

 
 
14 - DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 
 
14.1 - O Ordenador de Despesa poderá revogar a presente licitação desde que presentes razões 

relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la, 
por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e a ampla 
defesa, antes da deliberação final sobre o desfazimento do certamente licitatório.  

 
15. DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1 - Encerrado o Procedimento Licitatório, o representante legal do licitante que tiver apresentado a 

proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo do Contrato.  
15.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação 

para assinar o contrato, bem como conservá-las durante toda a sua execução.  
15.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 

recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato.  

15.1.3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o licitante deverá manter 
sua última proposta registrada.  

  
15.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o 

contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de 
Correio ou e-mail.  

 
15.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para 
tal e devidamente fundamentada.  

 
15.4 - O prazo de Contratação será de 12 (doze) meses contados a partir de --/--/2017, ocorrendo seu 

término em ---/---/20xx. O prazo contratual, obedecidas as normas legais e regulamentares, poderá ser prorrogado 
na hipótese de alteração do cronograma de entregas, atendidas a conveniência e a oportunidade administrativas. 
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15.4.1 - A obrigação da CONTRATADA garantir a qualidade do produto entregue, pelo prazo da 

respectiva validade, subsistirá mesmo que se tenha atingido o termo final do prazo contratual. 
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. Independentemente da aplicação das penalidades, a contratada ficará sujeita, ainda, à 

recomposição das perdas e danos causados à Administração decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará 
com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da proponente 
classificada não aceitar a contratação pelo mesmo preço e prazo fixado pela inadimplente. 

16.2. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

16.3. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 
comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

16.4. Durante a execução do contrato decorrente do Pregão, ainda que formalizado por Nota de 
Empenho/Autorização de Entrega, serão aplicadas as seguintes penalidades à Contratada:  

a) advertência em simples irregularidades que não apresentam prejuízo efetivo de ordem 
administrativa à Contratante, exceto situações previstas em outros locais do presente edital; 

b) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do pedido representado pela Nota de 
Empenho/Autorização de Compras, por dia, na hipótese de atraso injustificado da entrega do produto, sendo 
aplicada em dobro nas reincidências, sem prejuízo dos descontos e indenizações. A presente multa será aplicada 
também nos dias de atraso nas substituições de produtos que não estejam em conformidade com o objeto 
licitado; 

c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
outra disposição do edital e seus anexos; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do mesmo por culpa 
do contratado, sem prejuízo da suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Tabapuã, por um ano; 

e) declaração de inidoneidade nas hipóteses que caracterize fraude ou outro evento criminoso 
diretamente relacionado com a execução de contrato. 

NOTA: As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório, porém moratório e 
seu pagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha a acarretar à Contratante ou a terceiros, não impedindo, em qualquer caso, que esta opte pela 
rescisão contratual. 

 
16.5. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, pelos prazos 

abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, o adjudicatário que: 
a) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de contratar com 

a Administração por 03 (três) anos; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a Administração por 05 (cinco) 
anos; 

 
16.6 A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das 

demais cominações legais contempladas na Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 22/06/1.993 e 
previstas neste Edital. 

 
17- DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E NOTAS IMPORTANTES  
 
17.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
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a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o prazo 
inicialmente contratado; 

 
c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
d) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 

 
17.2 - Os produtos deverão ser transportados de forma a garantir perfeita conservação, na 

temperatura adequada, até a sua efetiva entrega; 
 
17.3 - Para todos os itens a licitante deverá declarar na proposta a procedência e/ou marca dos 

produtos ofertados, bem como as embalagens para que não haja divergência dos produtos cotados no ato do 
recebimento; 

 
17.4 - Informações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda à 

sexta feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Tabapuã, situada à Avenida Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP 15880-000, pelo telefone 17-3562-9022, ou ainda 
por e-mail através do endereço: lictacao@tabapua.sp.gov.br. 

 
 Prefeitura Municipal de Tabapuã, 24 de abril de 2017. 

 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Prefeita Municipal 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017  

PROCESSO N° 045/2017 

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL 
 

NOME / RAZÃO SOCIAL  

   

CPF/CNPJ  

 
ITEM PRODUTO QDE. 

REQUIS. 
UNIDADE VL. 

UNITÁRIO 
VL. 

DESCONTO 
VL. 

IMPOSTO 
VL. TOTAL MARCA 

1 102.00001 - Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. Usada 
em crianças de 0 a seis meses de idade. Composição: soro de leite 
desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de 
palma, óleo de palma, óleo de canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de 
milho, sais minerais citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de 
potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio, lecitina 
de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas vitamina c, taurina, niacina, 
vitamina e, pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, 
vitamina b2, ácido fólico, vitamina k, biotina, vitamina d, vitamina b12 e l-
camitina. Não contém glúten.Lata 400g.  - (REFERENCIA: Nan Confor 1)  

100,0000 LATA 
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2 102.00002 - Fórmula infantil de partida, favorecendo as defesas 
imunológicas nos primeiros meses de vida. Adição de LC-PUFAS para a 
modulação da resposta imunológica. carboidratos: 100% 
lactose.Composição:Lactose, concentrado protéico de soro de leite, oleína 
de palma, leite desnatado, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, 
sais minerais (citrato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, 
citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de 
potássio, sulfato de manganês, selenato de sódio), vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina 
B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de 
peixe**, lecitina de soja, ácido graxo araquidônico, L-arginina, Lcarnitina, 
nucleotídeos, taurina bitartarato de colina, inositol, L-histidina. Não Contém 
Glúten.Lata 400g.  - (REFERENCIA: Nan Pró 1)  

100,0000 LATA 

  

       

3 102.00003 - Fórmula infantil especial, segurança na substituição da proteína 
animal. 100% proteína isolada de soja. Indicado nos casos de alergia à 
proteína do leite de vaca. Indicado a partir 06 meses de vida, sem 
comprometimento do trato astrintestinal.Composição: Maltodextrina, 
proteína isolada de soja (fonte protéica), oleína de palma, óleo de soja, óleo 
de coco, sais minerais (fosfato de cálcio, citrato de cálcio, cloreto de 
potássio, fosfato de magnésio, citrato de potássio, cloreto de sódio, sulfato 
de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, iodeto de potássio), óleo de 
girassol, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, 
vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina K, 
ácido fólico, biotina, vitamina B12), metionina, cloreto de colina, taurina, L-
carnitina e regulador de acidez hidróxido de potássio. Não Contém Glúten. 
Não contém leite ou produtos lácteos. Lata 400g  - (REFERENCIA: Nan Soy)  

100,0000 LATA 

  

       

4 102.00004 - Fórmula indicada para redução dos episódios de regurgitação. 
Eficácia comprovada na redução dos episódios de regurgitação, 
proporcionando mais conforto ao lactente e aos seus familiares. 
Composição:Lactose, leite de vaca desnatado, amido, oleína de palma, soro 
de leite desmineralizado*, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, 
lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de 
cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido 
fólico, vitamina K, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais 
minerais (iodeto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de 
zinco). Não Contém Glúten. Lata 400g  - (REFERENCIA: Nan AR)  

140,0000 LATA 
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5 102.00005 - Leite desnatado, sacarose, leite integral, sólidos de xarope de 
milho, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, niacinamida, inositol, iodeto de potássio, acetato de DL-alfa tocoferol, 
sulfato de manganês, sulfato cúprico, acetato de vitamina A, fitometadiona, 
pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
cianocobalamina (vitamina B12), riboflavina, ácido fólico e biotina. Sabor 
chocolate. Lata 380g  - REFERENCIA:Sustagen kids chocolate 

140,0000 LATA 

  

       

6 102.00006 - Leite desnatado, sacarose, leite integral, sólidos de xarope de 
milho, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, niacinamida, inositol, iodeto de potássio, acetato de DL-alfa tocoferol, 
sulfato de manganês, sulfato cúprico, acetato de vitamina A, fitometadiona, 
pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
cianocobalamina (vitamina B12), riboflavina, ácido fólico e biotina. Lata 
380g  - REFERENCIA: Sustagen kids bauninha 

180,0000 LATA 

  

       

7 102.00007 - Nutrição completa e balanceada especialmente desenvolvida 
para atender às necessidades de crianças de 01 a 10 anos. Composição: 
Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro de leite, óleo de 
girassol com alto teor oleico, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, 
óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de 
milho, lecitina de soja, fosfato de potássio, citrato de cálcio, carbonato de 
cálcio, fosfato de sódio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina A, 
betacaroteno, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, 
vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e 
taurina), bitartarato de colina, cloreto de magnésio, minerais (zinco, ferro, 
cobre, cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina e aromatizante. Não Contém 
Glúten e Lactose. Lata 400g.  - REFERENCIA: Nutren Junior 

270,0000 LATA 

  

       

8 102.00008 - Formula para reeducação alimentar. Composição: 25 vitaminas 
e minerais, fonte de proteína, 100% Leite em pó desnatado, 40% 
maltodextrina, 60% lactose, frutooligossacarídeos, 100% gordura láctea, 
30% inulina, 70% FOS, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja e 
aromatizante. Isento de Glúten. Lata 400g.  - REFERENCIA:Nutren Active 
morango 

270,0000 LATA 

  

       

9 102.00009 - Formula para reeducação alimentar. Composição: 25 vitaminas 
e minerais, fonte de proteína, 100% Leite em pó desnatado, 40% 
maltodextrina, 60% lactose, frutooligossacarídeos, 100% gordura láctea, 
30% inulina, 70% FOS, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja e 
aromatizante. Isento de Glúten. Lata 400g.  - REFERENCIA: Nutren Active 
chocolate 

270,0000 LATA 
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10 102.00010 - Dieta nutricionalmente completa, indicada para paciente em 
risco nutricional, anorexia, idosos, cardiopatas, distúrbios 
neurológicos.Fórmula à base de proteína isolada de soja, rica em 
isoflavonas. Hipossódica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Lata 800g.  - 
REFERENCIA: Nutrison soya 

270,0000 LATA 

  

       

11 102.00011 - Fórmula infantil de partida, adicionada de probióticos,com 
relação caseína/proteína de soro e exclusivo mix de 98% de 98% de 
gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade,mistura de 
prebióticos(GOS e FOS)Composição:Soro de leite,óleos vegetais (óleo de 
palma,óleo de canola,óleo de coco,óleo de girassol,leite desnatado em pó 
,galactoligossacarídeo, frootoligossacarídeo ,maltodextrina,carbonato de 
cálcio ,mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio ,caseinato de 
cálcio,carbonato de magnésio,taurina,cloreto de 
colina,nucleotídeos(uridina,citidina,adenosina,inosina e guanosina),fosfato 
de potássio dibásico,sulfato ferroso,L-triptofano,vitamina E,L-
carnitina,sulfato de zinco,ionositol,fosfato de cálcio 
tribásico,niacina,glutamato,cúprico,D-pantotenato de cálcio,vitamina 
B1.vitamina A,vitamina B2,vitamina ,ácido fólico,iodato de potásssio,sulfato 
de manganês,vitamina K,selênio,vitamina D,vitamina B12,emulsificante 
monoediglicerídeo.Não contém glúten.Lata 400g.  - REFERENCIA: Aptamil 1 

270,0000 LATA 

  

       

12 102.00012 - Fórmula anti-regurgitação para lactentes com composição 
específica para condições de refluxo gastroesofágico.Composição: Leite em 
pó desnatado, lactose, óleos vegetais, maltodextrina, carbonato de cálcio, 
vitamina C, taurina, cloreto de colina, sulfatos ferroso e de zinco, vitamina E, 
nicotinamida, vitamina A, sulfato de cobre, d-pantotenato de cálcio, ácido 
fólico, sulfato de manganês, vitaminas A, B12; ?-caroteno, d-biotina, 
vitaminas D, B1, B6; iodeto de potássio, vitamina K, espessante goma jataí. 
Não contem glúten. Lata 400g.  - REFERENCIA: Aptamil AR 

140,0000 LATA 
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13 102.00013 - Fórmula infantil especial, isenta de lactose, à base de leite de 
vaca, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidratos); é 
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos opção adequada na intolerância à lactose.Composoção: 
Maltodextrina, oleína de palma, proteína de soro de leite, caseinato de 
potássio*, óleo de canola, óleo de coco, óleo de milho, fosfato de potássio, 
citrato de cálcio, lecitina de soja, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, 
vitamina C, taurina, nucleotídeos, cloreto de potássio, sulfato de zinco, 
sulfato ferroso, L-carnitina, vitamina E, vitamina PP, pantotenato de cálcio, 
vitamina A, vitamina B2, sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1, 
vitamina D3, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina K, biotina e vitamina 
B12. Não contem glúten. Lata 400g  - Nan sem lactose 

140,0000 LATA 

  

       

14 102.00014 - Nutrição completa e balanceada para manutenção, 
recuperação do estado nutricional. Isenta de glúten, colesterol e lactose. 
Indicada para intolerância à lactose, desnutrição, doença celíaca, anorexia, 
estados neurológicos. Composição: Maltodextrina, xarope de milho, 
proteína do soro do leite, sacarose, caseinato de potássio obtido do leite de 
vaca, óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos de cadeia média, 
óleo de milho, lecitina de soja, fosfato de sódio, fosfato de potássio, 
vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, 
vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido 
pantotênico, vitamina B12, tiamina e taurina), cloreto de magnésio, 
carbonato de cálcio, bitartarato de colina, cloreto de cálcio, minerais 
(manganês, ferro, cobre, zinco, selênio, cromo, molibdênio e iodo), L-
carnitina, acidulante ácido cítrico e aromatizante. Lata 400g - 
REFERENCIA:Nutren 1.0 

370,0000 LATA 

  

       

15 102.00015 - Fórmula infantil com predominância protéica de 
caseína.Alimentação de lactentes nos 6 primeiros meses de 
vida,composição: Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), 
oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de 
soja, vitaminas (vitamina C, taurina, vitamina E, vitamina PP, pantoteonato 
de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, 
ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12), minerais (sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio). NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Lata 400g - REFERENCIA: Nestogeno 1 

270,0000 LATA 
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16 102.00016 - Suplemento nutricional oral, formulado com nutrientes 
essenciais para os idosos como ACT 3, que é uma combinação única de 
proteínas (40gr), cálcio (480mg) e vitamina D (11ug) que atua na redução de 
quedas e fraturas. Possui também Prebio1, que é um composto exclusivo da 
Nestlé a base de inulina e FOS (frutoligossacarideos) que contribui para o 
equilíbrio da flora intestinal. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Lata 370g - 
REFERENCIA: Nutren Senior 

270,0000 LATA 

  

       

17 102.00017 - Dieta em pó para suporte nutricional ou oral - Alimento 
nutricionalmente completo em pó para nutrição enteral ou oral para 
crianças de 01 a 10 anos; hipercalorica com densidade calórica de 1,5 
kcal/ml. Isenta de lactose e glúten. Sabor neutro. Lata com  400 g  - 
REFERENCIA : Fortini pó sem sabor 

270,0000 LATA 

  

       

18 102.00018 - Formula em pó enriquecida com fibras, nutrição completa e 
balanceada, para alimentação por sonda, isento de glúten e lactose. Contém 
todos nutrientes necessários para uma boa alimentação nas quantidades e 
proporções recomendadas. 28 vitaminas e minerais, cálcio vitamina D para 
os ossos proteína para os músculos e fibras para o intestino. LATA DE 400G.  
- REFERÊNCIA LEITE ENSURE 

270,0000 LATA 

  

       

19 102.00019 - Formula nutrionalmente completa para uso oral ou enteral, 
com baixo índice glicemico, indicada para pacientes diabéticos ou 
intolerantes a glicose, isenta de lactose, sacarose e glúten; contendo alto 
teor de MUFA e mínimo 14g de fibras para 1000 kcal. Apresentação pó. 
Embalagem 400g,  - Referência GLUCERNA 

140,0000 LATA 

  

       

20 102.00020 - Formula infantil lacteo com oleo vegetais e fibras, indicado para 
crianças até 5 anos de idade, auxiliando a  atingir as recomendações diárias 
de DHA. Cotém neuronitrientes como colina, ferro, iodo,e zinco.  Apoiando 
o desenvolvimento mental, fonte de calcio, fosforo, iodo, zinco e vitaminas 
B5, B12 e E . Lata 800 gr  - Referencia ENFAGROW   

135,0000 LATA 

  

       

21 102.00021 - Fralda infantil, tamanho P, com barreiras laterais e 
antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, 
frente decorativa, corte anatômico e antimicol. Pacote com 10 unidades. 

900,0000 PCT 
  

       

22 102.00022 - Fralda infantil, tamanho M, com barreiras laterais e 
antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, 
frente decorativa, corte anatômico e antimicol. Pacote com 10 

900,0000 PCT 
  

       

23 102.00023 - Fralda infantil, tamanho G, com barreiras laterais e 
antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, 
frente decorativa, corte anatômico e antimicol. Pacote com 10 unidades. 

900,0000 PCT 
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24 102.00024 - Fraldas descartáveis Geriátrica para uso adulto com polpa de 
celulose, filme de polietileno, não-tecido de polipropileno, polímeros super 
absorvente, adesivo termoplástico, fios de elastano e com fitas 
Reposicionáveis, Cobertura Antialérgica, Canais de Distribuição e Camada 
Impermeável, pacote com 8 unidades de tamanho P. 

2800,0000 PCT 

  

       

25 102.00025 - Fraldas descartáveis Geriátrica para uso adulto com polpa de 
celulose, filme de polietileno, não-tecido de polipropileno, polímeros super 
absorvente, adesivo termoplástico, fios de elastano e com fitas 
Reposicionáveis, Cobertura Antialérgica, Canais de Distribuição e Camada 
Impermeável, pacote com 8 unidades de tamanho M. 

2800,0000 PCT 

  

       

26 102.00026 - Fraldas descartáveis Geriátrica para uso adulto com polpa de 
celulose, filme de polietileno, não-tecido de polipropileno, polímeros super 
absorvente, adesivo termoplástico, fios de elastano e com fitas 
Reposicionáveis, Cobertura Antialérgica, Canais de Distribuição e Camada 
Impermeável, pacote com 8 unidades de tamanho G. 

2800,0000 PCT 

  

       

27 102.00027 - Fraldas descartáveis Geriátrica para uso adulto com polpa de 
celulose, filme de polietileno, não-tecido de polipropileno, polímeros super 
absorvente, adesivo termoplástico, fios de elastano e com fitas 
Reposicionáveis, Cobertura Antialérgica, Canais de Distribuição e Camada 
Impermeável, pacote com 8 unidades de tamanho GG. 

2800,0000 PCT 

  

       

 
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo. 
 
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta  proposta incluindo, entre 
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
Local/data: 
 

Nome do REPRESENTANTE: 

Assinatura do REPRESENTANTE: 
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CRITÉRIO PARA AMOSTRAS: 

A) AS AMOSTRAS APRESENTADAS DEVERÃO OCORRER EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE A FIM DE REPRESENTAR PADRÃO, 
MARCA, TIPO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DOS PRODUTOS. “EXIGE-SE AMOSTRAS LACRADAS, ORIGINAL DO 
FABRICANTE.”  
B) AS EMPRESAS LICITANTES SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS NOS ITENS QUE NÃO APRESENTAREM AMOSTRAS.  
 
C) APÓS ANALISADAS AS AMOSTRAS SERÁ EMITIDO RELATÓRIO APRESENTANDO OS RESULTADOS OBTIDOS PARA CLASSIFICAÇÃO OU NÃO 
DAS EMPRESAS LICITANTES.  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017  

PROCESSO N° 045/2017 

 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 

 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., representada 
neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))               Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) 
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF 
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para  representar a (Razão Social da Empresa) 
perante ....................  (indicação do órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017, com 
poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a 
redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia ............. 
 

Local e data. 

 

Assinatura 

 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 
acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ  
At. – Pregoeiro e Equipe de Apoio  
 
 
Pregão nº 017/2017. Processo nº 045/2017.  
 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 

Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 
 
 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2017. 
 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ  
At. – Pregoeiro e Equipe de Apoio  
 
Pregão nº 017/2017. Processo nº 045/2017.  
 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
 

 
 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
empresa __________________________________________(denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob 
o nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
do Pregão nº 017/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP.  

 
Local e data. 
 
Assinatura. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES  
 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ  
At. – Pregoeiro e Equipe de Apoio  
 
Pregão nº 017/2017. Processo nº 045/2017.  
 
 
 
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _, representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da empresa), no cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, DECLARO sob as penas da Lei: 
 
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, a empresa 
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; 
 
b) A empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo 
parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 
 
c) Está ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com 
esta Administração Pública Municipal; 
 
d) A empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 
2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra. (SE FOR O CASO) 
 
 

Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2017. 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 

 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ  
At. – Pregoeiro e Equipe de Apoio  
 
Pregão nº 017/2017. Processo nº 045/2017.  
  
 
 
 
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _, representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da empresa), no cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , DECLARA, sob as penas da lei, estar ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se 
o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, 
declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação 
judicial está sendo cumprido. 

 
 

 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ  
At. – Pregoeiro e Equipe de Apoio  
 
Pregão nº 017/2017. Processo nº 045/2017.  
 
 
 
 
 
 
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _, representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da empresa), no cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , DECLARA, sob as penas da lei, estar ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano 
de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

TERMO DO CONTRATO Nº ___________, DE FORNECIMENTO, DE FORMA FRACIONADA, REFERENTE À 
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA _____________________. 
 
 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 45.128.816/0001-
33, com sede à Avenida Dr. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP: 15.880-000, na cidade de Tabapuã, neste 
ato representada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, o(a) Sr. (a) --------------------------, portador(a) do CPF. nº --
------------ e do RG nº ----------, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
Empresa ========================================, inscrita no CNPJ. sob o nº. 
============/====/==, Inscrição Estadual nº. =====, com sede à ==================== nº ===, 
======, CEP =========, na cidade de ======-SP, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. 
====================, portador do CPF. nº ============== e do RG. nº ============,  resolvem 
celebrar o presente Contrato de fornecimento de suplementos alimentares e fraldas, com fulcro na Lei 
do Pregão nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Pregão Presencial nº  
_________, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
Suplementos alimentares e fraldas, com entrega parcelada, conforme especificações, quantidades 
máximas e estimadas de cada item, para distribuição gratuita, constantes do Termo de Referência - 
Anexo I, do Processo nº _________, Pregão Presencial nº ___________, que fica fazendo parte 
integrante deste instrumento.   
 
1.2 - O fornecimento do objeto deste Contrato obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como 
às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato: 
a) Edital de Pregão nº ___________; 
b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante do Pregão Presencial 
nº ____________; 
 
1.3 - A finalidade do objeto deste contrato é o fornecimento de suplementos alimentares e fraldas para 
distribuição gratuita junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Tabapuã. 
 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 
2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar o fornecimento do produto de acordo com a necessidade da 
Prefeitura durante o prazo contratual, conforme requisição, devendo a mercadoria ser entregue no 
prazo máximo de dez dias contados do recebimento do pedido.  
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2.2 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a apresentação de requisição 
devidamente preenchida. 
 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1 - Os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos, serão os estipulados na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, acostada no Pregão Presencial nº __________, vencedora do(s) 
item(ns) nº __________________________, no valor total de R$ ____________________ 
(____________________________). 
3.2 - Os preços homologados são fixos e irreajustáveis, podendo, para manter o equilíbrio contratual, 
ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial do 
custo de aquisição do produto, junto ao distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela 
Contratada. 
3.3 - Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da 
sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de marca ou de distribuidora por parte 
da Contratada. 
3.4 - O reajuste será promovido levando-se em conta apenas o saldo não consumido, e não servirá, em 
hipótese alguma para ampliação de margem de lucro. 
3.5 - O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através de Notas Fiscais 
do distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual. 
3.6 - Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais 
como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento. 
3.7 - A recomposição de preços não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor repassar ao 
município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.  
3.7.1 - Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas pelo 
município. 
 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura 
no Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabapuã, em duas vias, devidamente preenchidas, 
sem rasuras, juntamente com as cópias das requisições autorizadas pela CONTRATANTE. 
4.2 - O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação das 
respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1. 
4.3 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 
nº 8.666/93. 
4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito à atualização monetária. 
4.5 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
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5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1 - O prazo previsto para o consumo e fornecimento do objeto do presente contrato é de até 12 (doze) 
meses a contar da data de assinatura do contrato, ocorrendo seu termino em ___________. 
 
5.2 - O prazo contratual, obedecidas as normas legais e regulamentares, poderá ser prorrogado na 
hipótese de alteração do cronograma de entregas, atendidas a conveniência e a oportunidade 
administrativas. 
 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1 - As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão às contas de recursos consignados e 
serão empenhados nas rubricas:  

02 – PODER EXECUTIVO 
02.11 – Fundo Municipal de Saúde  
10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica  
3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição  
Fonte de Recurso 01 Tesouro Municipal 
 

 
7. - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 
a) fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato; 
b) pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos tributos 
devidos, consoante a legislação vigente; 
c) acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste 
instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;  
d) exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições fornecidas, recibos, atestados, 
declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, 
o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc., bem como fornecer à CONTRATADA 
recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam essas comprovações; 
   
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a: 
a) atender as requisições da CONTRATANTE, fornecendo os produtos na forma estipulada neste 
instrumento; 
b) substituir às suas expensas os produtos que se apresentarem de má qualidade, dentro das condições 
de garantia estipuladas pelo distribuidor; 
c) entregar os materiais requisitados nos locais indicados pela CONTRATANTE, obedecendo os prazos 
estipulados. 
d) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam 
a atender prontamente; 
e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 
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f) credenciar junto a CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para prestar 
esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura surgirem durante a 
execução contratual; 
g) indicar, a pedido da CONTRATANTE, telefone para contato fora dos horários normais de atendimento, 
inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a ocorrer; 
h) responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
i) responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a 
CONTRATANTE; 
j) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
 
9.- CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor da 
CONTRATANTE, a ser designado posteriormente, devendo este: 
a) promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos todas 
as providências necessárias ao bom andamento deste contrato; 
b) atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento; 
c) solicitar ao Prefeito Municipal, as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a 
adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato. 
9.2 - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 
10.1 - O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento do 
contrato, de forma provisória, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com a especificação e perfeitas condições de funcionamento e 
segurança. 
10.2 - Caso o fornecimento seja executado em desacordo com o contrato e a proposta, a 
CONTRATADA terá até 03 (três) dias contados da notificação para a troca do produto ou a reparação 
das incorreções. 
 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1 - De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos serviços 
objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração do Município de Tabapuã, à 
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso. 
11.2 - A multa prevista no item 11.1 será descontada dos créditos que a CONTRATADA possuir com o 
CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa 
prevista no item 11.3. 
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11.3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto 
que lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado as seguintes penalidades: 
a) advertência em simples irregularidades que não apresentam prejuízo efetivo de ordem administrativa 
à Contratante, exceto situações previstas em outros locais do presente edital; 
b) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do pedido representado pela Nota de 
Empenho/Autorização de Compras, por dia, na hipótese de atraso injustificado da entrega do bem, 
sendo aplicada em dobro nas reincidências, sem prejuízo dos descontos e indenizações. A presente 
multa será aplicada também nos dias de atraso nas substituições de produtos que não estejam em 
conformidade com o objeto licitado; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
outra disposição do edital e seus anexos; 
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do mesmo por culpa 
do contratado, sem prejuízo da suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã, por um ano; 
e) declaração de inidoneidade nas hipóteses que caracterize fraude ou outro evento criminoso 
diretamente relacionado com a execução de contrato. 
11.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo 
prazo; 
11.5 - Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que porventura lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta encaminhada para 
inscrição na Dívida Ativa. 
11.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas previstas nos 
itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA 
até a data da aplicação da respectiva penalidade. 
11.7 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do ato. 
11.8 - As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório, porém moratório e 
seu pagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha a acarretar à Contratante ou a terceiros, não impedindo, em qualquer caso, que esta 
opte pela rescisão contratual. 
11.9. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, pelos prazos 
abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, quando: 
a) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de contratar com 
a Administração por 03 (três) anos; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a Administração por 05 
(cinco) anos; 
11.10. A aplicação da penalidade capitulada no item anterior não impossibilitará a incidência das demais 
cominações legais contempladas na Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 22/06/1.993 e 
previstas neste Edital. 
 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
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12.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da 
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação 
através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 
12.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou 
extrajudicial, quando: 
a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste 
Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das 
obrigações ajustadas; 
b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de todas as 
outras sanções previstas; 
c) ocorrer atraso injustificado, a juízo da CONTRATANTE, no fornecimento dos produtos; 
d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 
e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93. 
12.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência 
seja devidamente justificada. 
12.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 
12.5 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie. 
 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS 
13.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato e abaixo 
elencados: 
a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 
c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 
d) fiscalização da execução do Contrato.  
 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO 
14.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 
8.666/93 alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 
 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
15.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações da Lei nº 8.666/93, legislação complementar, aos 
preceitos de Direito Público, às cláusulas deste Contrato. 
 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã – SP, para dirimir questões oriundas deste contrato, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03 
(três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, ____ de ____________ de 2017. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

NOME – Prefeito (a)  Municipal 
 
 

--------------------------------- 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 1ª_____________________________  2ª_________________________________ 
Nome:                                                        Nome:         
CPF nº                                                       CPF nº                                       
 
 

EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato nº XXX/2017; Respaldo legal: Processo de Licitação nº xxx/2017 – Modalidade Pregão 
Presencial nº xx/2017 Contratante: Município  de Tabapuã-SP; CNPJ. nº 45.128.816/0001-33; 
Contratada: (NOME); CNPJ. nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX Inscrição Estadual nº XXX.XXX.XXX.XXX;  Objeto: 
Aquisição de suplementos alimentares e fraldas para distribuição gratuita; Vigência: 12 meses a contar 
da data de assinatura ocorrendo o término em  xx/xx/20xx; Valor Total R$ xxxxxxxxx; Classificação dos 
recursos orçamentários: 02. – PODER EXECUTIVO - 02.11 – Fundo Municipal de Saúde; Programa de 
Trabalho: 10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica à Saúde, Categoria Econômica: 3.3.90.32 
– Material. Bem ou Serviço de Distribuição; Ficha n.º 311 - Fonte de Recurso 01 – RECURSO PRÓPRIO; 
Data da assinatura: XX/XX/2017; NOME – Prefeita(o) Municipal de Tabapuã - PUBLIQUE-SE. 
 



    

     

      Município de Tabapuã - SP 
                 CNPJ – 45.128.816/0001-33 

==================================================== 
 

 

    Av. Rodolfo Baldi, 817 – Centro- CEP 15880-000 – TABAPUÃ-SP Fone/Fax:(17) 3562-9022 

ANEXO IX 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE:____________________________________________________________________ 
 
CONTRATADA:____________________________________________________________________ 
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):_________________________________________________________ 
 
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. 
 
LOCAL e DATA:_________________________________________________________________________ 
 
 
CONTRATANTE 
Nome e cargo:_________________________________________________________________________ 
E-mail institucional:_________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA 
Nome e cargo:____________________________________________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________________________ 


