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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2019 

OBJETO: EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GENÊRO ALIMENTÍCIO, 
DESTINADO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR E PARA A SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO. 

CREDENCIAMENTO: 01 FEVEREIRO DE 2019 – 08:30hs as 09:00hs 

VENCIMENTO: 01 FEVEREIRO DE 2019 – 09:00 hs  

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo-SP e essa 

empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão 
Permanente de Licitação por meio do e-mail licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br. 

A não remessa do recibo exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 

 
 

 

 

Razão Social:    
 

C.N.P.J.    
 

I.E.    
 

Endereço:    

E-mail:    

Cidade:   Estado:   

Telefone:  Fax:     

Pessoa para contato:    

 
DECLARO que recebi nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 

 
Local:  , de   de 2019.. 

 
 

________________________ 
 

Assinatura / Carimbo empresa 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2019 
TITULO: EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GENÊRO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A 

MERENDA ESCOLAR E PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PEDRO DO TURVO. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
DATA ABERTURA: 01 DE FEVEREIRO DE 2019, às 09:00 (Quatorze horas) 

LOCAL: Rua Garcia Braga, 93 Centro - São Pedro do Turvo – SP – Fone/Fax: (14) 3377-9700 

 
 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1 - O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, do tipo menor preço 
por item, eventuais aquisições de produtos de gênero alimentício, destinado ao setor da 

merenda escolar e a secretaria de assistência social do município de São Pedro do Turvo, 
conforme relacionadas no anexo I, regida pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto Municipal n. 4.390, de 07 de novembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores, da Lei Complementar n. 123, de 17 de dezembro de 2006, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
1.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integrante. 
1.3 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
1.4 - A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de São Pedro 
do Turvo, na Rua Garcia Braga, nº 93, centro, iniciando-se no dia 01 de fevereiro de 2019, às 
09:00 (nove horas) e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo licitatório. 
1.5 - Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeça a realização da sessão pública de 

abertura de envelopes no dia previsto, a reunião será adiada para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido previamente. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto, eventuais aquisições de produtos de gênero alimentício, 

destinado ao setor da merenda escolar e a secretaria de assistência social do município de São 
Pedro do Turvo, conforme especificações constantes do Anexo I. 
2.2 O Município não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, 
podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em 
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 
15, § 4º da Lei 8.666/93. 
2.3 - Este Registro de Preços poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Municipal. 
2.4 - A proposta eletrônica PE000555002.MIC deverá vir em CD ou Pen Drive gravada 
através do Programa Licitamap, para agilizar os trabalhos da Comissão de Licitação, que 
se encontra disponível no site do município, gratuitamente, através de acesso no link 
licitações. 
 

3 - DA PARTICIPAÇÃO  

3.1 - A participação no Pregão se dará por meio da presença do representante legal da empresa 
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licitante, ou por representante credenciado por meio de procuração com firma reconhecida, que 
deverá ser apresentada ao Pregoeiro, em separado, antes do início da sessão de lances e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio de lances 
verbais, observados data e horário limite estabelecidos, colhidos e consignados em ata própria. 
Não será permitida uma pessoa, mesmo que devidamente habilitada, representar mais de 
uma empresa. 

3.2 - As microempresas, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas que quiserem 

usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, independentemente da 
adoção do regime tributário simplificado, deverão apresentar fora dos envelopes, Anexo V 

Declaração de Enquadramento como ME ou EPP. 
3.2.1- 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; 
3.2.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de dois dias úteis, a contar do momento em que a empresa for declarada vencedora, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Municipalidade, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º). 
3.2.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.2.2, 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. 10.520/02; (LC n° 
123. art. 43, § 2º). 
3.3- O registro cadastral não substitui o documento de credenciamento do participante ANEXO 
VI, previsto no item 3 (três) deste edital, que deverá ser apresentado por todos os licitantes. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;  
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma 

reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove 
os poderes do mandante para a outorga.  
4.2. Para obter os benefícios da Lei Complementar n.° 123/06, as microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão apresentar o TERMO DE OPÇÃO, conforme modelo constante do 
ANEXO V e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio (conforme 
Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 
DNRC, de 30 de abril de 2007, publicada no DOU de 22/05/2007).  
4.2.1. para se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 966 da Lei 
19.406/02, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, deverão cumprir as disposições do artigo 3° da Lei Complementar n.° 
123/06,além de, não incorrer em nenhuma das exceções contidas nos incisos I a X do § 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar n.° 123/06.  
4.2.2. ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido de admitir 

que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de obter 
tratamento diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei 
Complementar n.° 123/06, ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X 
do§4º do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06, constitui fraude à realização de ato do 
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procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei n.° 
8.666/93.  
4.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  
4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  
4.5. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro. 
 
5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II, e a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

visando o exercício da preferência prevista na Lei Complementar n. 123/06 de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo V, deverão ser apresentados fora dos Envelopes n. 1 (Proposta) 
e n. 2 (Habilitação). 
5.2. A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 envelopes lacrados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 

 
6 - ENVELOPE PROPOSTA: 
6.1. A proposta, nos termos do item 5.2 da clausula V, deverá ser apresentada datilografada ou 

digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada 
pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração; 
devendo conter:  
6.1.1. item (compatível com o objeto descrito), e especificação completa, desde que já não 

definida no ANEXO I;  
6.1.2. identificação do produto, inclusive a marca, modelo, o nome fantasia, e a procedência, 
quando houver;  
6.1.3. Proposta com o preço unitário e total para cada item, expressos em moeda corrente 

nacional. Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas, impostos ou taxas e 
encargos sociais, não cabendo qualquer outro custo adicional. É expressamente vedada a 
inclusão de valores pertinentes a encargos financeiros ou de previsões inflacionarias.  
6.1.4. prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias contados 

da data de encerramento da licitação.  
6.2. Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não 

sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.  
6.3. Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 
cláusulas e condições do presente Edital.  
6.4. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 
6.5. A procuração exigida no item 5.1 para acompanhamento da proposta de preços não 

ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 

ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 
 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 
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precisará constar do “ENVELOPE PROPOSTA”, se tiver sido apresentada para o 
credenciamento neste Pregão.  
6.6. Na proposta poderá constar também os dados do responsável legal pela assinatura do 

contrato (Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço residencial ou 
comercial), além de endereço de e-mail para envio, sendo que caso a empresa não apresente, 
tal fato não implicará na desclassificação da empresa. 
 
7 - ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: 
7.1. O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 5.2 da clausula V, deverá 

conter os documentos a seguir:  
 
7.1.1. 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;  
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.  
7.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão 

constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão.  
 
7.1.2. REGULARIDADE CADASTRAL  
7.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
7.1.2.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 

relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame;  
 
7.1.3. REGULARIDADE FISCAL 
7.1.3.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
7.1.3.2. Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual;  
7.1.3.3. Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra 

prova equivalente, na forma da lei; 
7.1.3.4. Prova de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS)  
7.1.3.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). Observação: Desde o dia 03/11/2014, a Receita Federal emite as certidões relativas aos 
itens 7.1.3.1 e 7.1.3.4 em uma única certidão, denominada “Certidão de regularidade das 
contribuições previdenciárias e de terceiros”.  
 
7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA  
7.1.4.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
7.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  
7.1.5.1. declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que 

não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou suspensa 
de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes (Anexo IV);  
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7.1.5.2. declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo lll). OBS. – Caso alguma certidão 
expedida pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, seja POSITIVA, 
reserva-se a si o direito de só aceitá-la se a mesma contiver expressamente o efeito de 
NEGATIVA, nos termos do Artigo 206 do Código Tributário Nacional. 
 
7.2. DA HABILITAÇÃO DAS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
7.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos benefícios da Lei 
Complementar n.° 123/06, nos termos do item 3.2 e subitem, da clausula III deste edital, e, 
pretendam exercer os direitos decorrentes dos referidos benefícios quanto a habilitação, por 
ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal (item 7.1.2 e subitens), mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  
7.2.2. Constatada por meio da análise efetuada nos termos do item 3.2 e subitem, da clausula III 

deste edital, que uma ou algumas das participantes é empresa de pequeno porte ou 
microempresa e verificado que há restrições no que diz respeito à regularidade fiscal exigida pelo 
item 6.1.2 e subitens deste edital, essa, ou, essas empresas, serão admitidas a prosseguir no 
certame em igualdade de condições com as demais licitantes, observado o disposto no item 7.19 
e subitens da clausula VII deste edital.  
 
7.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
7.3.1. A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso 
informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data 
de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos.  
7.3.1.1. A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por 
qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente;  
7.3.1.1.1. As autenticações poderão também ser feitas pelo pregoeiro ou membro da equipe de 

apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, no ato de abertura do envelope respectivo, 
desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses 
últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente. 
 

8 - O PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

8.1- 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, com 
duração mínima de 30 (TRINTA) minutos. DAS 08:30 AS 09:00. 

8.2- 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 II 

ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
8.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no  certame. 
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços manifestamente excessivos, 

irrisórios, simbólicos ou de valor zero, ou ainda aquelas que fizerem alusão a financiamentos 
subsidiados e de fundo perdido, assim como não atendam às especificações deste edital. 
8.5- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
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8.6 - O (a) Pregoeiro(a) 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. 

8.7 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances. 
8.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 
8.9 - Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer 
tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
8.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes  dessa  

etapa declinarem da formulação de lances. 
8.11 - 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. 
8.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço. 
8.13 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 
8.14 - 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. 
8.15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n. 2 contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 
8.16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
8.17 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
8.18 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
8.19 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 
8.20 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 
o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 
9 – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E/OU LAUDOS TÉCNICOS 
9.1 - A critério da equipe técnica do Pregão e quando solicitado no Anexo I (Termo de 
Referência), o licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar 

laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item cuja marca não seja 
conhecida pela área técnica da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, ou que em momento 
pretérito apresentou problema de funcionamento ou desempenho, para a verificação da 
compatibilidade do item com as especificações constantes do Anexo I e conseqüente aceitação 
da proposta. 
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9.2 - A entrega da amostra fora do local ou prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a) ou a sua 
reprovação pela área técnica da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo acarretará a 
desclassificação do licitante. 
 
10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora 
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
10.3 - Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou  encaminhá-

lo devidamente informado à autoridade competente. 
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
10.6 - A adjudicação será feita por Item. 
 

11 - DO FORNECIMENTO E DA FORMA DE  PAGAMENTO: 

11.1 - Os itens homologados para a empresa vencedora deverão ser fornecidos diariamente, de 
acordo com as requisições expedidas pelo setor responsável.. Sendo o seu fornecimento 
parcelado até o vencimento do contrato. 

11.2 - O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do documento fiscal pela 

empresa vencedora. 

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

hipótese em que o prazo para pagamento será contado somente após a apresentação válida. 
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1 - Os recursos financeiros para a realização do objeto desta Licitação correrão futuramente 

por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Departamento requisitante. 
 

13 – DA CONTRATAÇÃO: 

13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de Ata de 

Registro de Preços. 

13.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o 

órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 

autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 

meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

13.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade 

de que trata o subitem 11.2 deste item 11, mediante a apresentação das certidões respectivas, 

com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

13.4- A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data  da  convocação, 

comparecer na Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo para assinar o termo de contrato. 
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13.5- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.2 deste item 11, ou se recusar a assinar 

o contrato, caracterizada a desistência, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

13.6- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso. 

13.7 - A futura Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura pelo 
período de 05 (cinco) meses, devendo ser considerado rescindido, mesmo que ainda restem 

produtos a serem entregues. 
13.8 – A ata de registro de preços, objeto da presente licitação poderá ser alterado nos casos 
previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 
13.9 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação em jornal local e veiculação na Internet. 
 
14 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO: 

14.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município 

de São Pedro do Turvo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 

Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

14.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com multa de 

quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta adjudicada, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa. 

 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1 - 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. 

15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

a serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes. 

15.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem  ser  registradas expressamente 

na própria ata. 

15.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que desejarem. 

15.5 - O resultado do presente certame será divulgado em jornal local e no endereço eletrônico 
desta prefeitura. 
15.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, após a celebração do 

contrato. 

15.7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das  propostas,  qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. 

15.8 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 

15.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo (a) Pregoeiro(a). 
15.10 - Integram o presente Edital: 

Anexo I – Especificações do objeto; 
Anexo II – Modelo de declaração de atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo III – Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do trabalho;  
Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 
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Anexo V – Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte;  

Anexo VI – Modelo de ato de credenciamento; 
Anexo VII – Minuta da ata; 
Anexo VIII – Termo de ciência e notificação 
Anexo IX – Contratos ou Atos Jurídicos Análogos 

15.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o Foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São 

Paulo. 

 
 

Município de São Pedro do Turvo, 14 de janeiro de 2019. 
 
 
 

 

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 
PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 

 
1 – OBJETO 
1.1 - Eventuais aquisições de produtos de gênero alimentício, destinado ao setor da merenda 

escolar e a secretaria de assistência social do município de São Pedro do Turvo. 

 
2 – CONDIÇÕES DE ENTREGA 
2.1 Os itens homologados para a empresa vencedora deverão ser fornecidos diariamente, de 
acordo com as requisições expedidas pelo setor responsável. Sendo o seu fornecimento 

parcelado até o vencimento do contrato. 
 
3 – PAGAMENTO 
3.1 - O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do documento fiscal da fatura 

pela empresa vencedora. 
3.2 - Deverá constar no documento fiscal o numero do Pregão, bem como nome do Banco, nº. da 
Conta Corrente e Agencia bancária, da empresa, no caso de pagamento mediante depósito. 
3.3 - Os pagamentos serão efetuados na conta bancária indicada pela CONTRATADA, boleto ou 

cheque. 
3.4 - Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não solucionado 

pela Licitante vencedora ensejará a suspensão do pagamento. 
3.5 - A Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo reserva-se o direito de descontar do 
pagamento devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que 
eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital. 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 

1 

Achocolatado original 2kg.Contendo leite em pó 

desnatado, soro do leite,vit.a,d,c,b1,b2,b3e b6.Com 

validade mínima de 7 meses na data da entrega. 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP. 

 

un. 160 

2 

Achocolatado instantâneo (feito c/ cacau em pó e 

emulsificante lecitina de soja)  s/leite, contendo 10 

vitaminas, ferro e zinco. Sachê 400g. Com validade 

mínima de 15 meses na data da entrega. 

cx 800 

3 

Açúcar cristal 5 kg. Obtido da cana de açúcar, c/ aspecto 

cor e odor característico. Não podendo apresentar 

sujidades. Embalagem primária devidamente lacrada. 

Com validade mínima de 12 meses na data da entrega 

 

un 850 

4 

Açúcar refinado  1kg. Obtido da cana de açúcar, c/ 

aspecto cor e odor característico. Não podendo 

apresentar sujidades. Embalagem primária devidamente 

lacrada. Com validade mínima de 12 meses na data da 

entrega. 

un 150 
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5 

Amido de milho cx 500g.Sendo o produto na embalagem 

original em saco de papel branco dentro da caixa lacrada. 

Com validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

cx 170. 

6 

Alimento de soja original 1 litro Com validade mínima de 6 

meses na data da entrega. 

 
un 72 

7 

Arroz agulhinha grupo beneficiado, subgrupo polido, tipo 

1. Classe longo fino. Embalagem de 5 kg. Com validade 

mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

pct 1110 

8 

Atum sólido lata 170g.Pescado descabeçado, eviscerado, 

óleo vegetal ,agua, e sal.Com aparência, cor, odor, sabor 

e textura próprios.(pedaços graúdos). Com validade 

mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

lata 20 

9 

Bolacha água e sal .Embalagem original de 400g. 

Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido 

fólico, gordura vegetal (soja e palma),amido, extrato de 

malte, açúcar invertido, sal, fermento biológico, fermento 

químico. Porção 30g (210mg sódio) Com validade mínima 

de 7 meses na data da entrega. 

 

pct 462 

10 

Bolacha cream cracker. Embalagem original de 400g. 

Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido 

fólico, gordura vegetal (soja e palma),amido, extrato de 

malte, açúcar invertido, sal, fermento biológico, fermento 

químico. Porção 30g (203mg sódio) Com validade mínima 

de 7 meses na data da entrega. 

 

pct 540 

11 

Bolacha de maisena 400g. Embalagem original de 400g. 

Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido 

fólico, gordura vegetal (soja e palma),amido, extrato de 

malte, açúcar invertido, sal, fermento químico, 

bicarbonato de amônia, emulsificante lecitina de soja. 

Porção 30g (66mg sódio) Com validade mínima de 7 

meses na data da entrega. 

 

pct 540 

12 

Bolacha Pão de mel 500g.Contendo farinha de trigo 

fortificada com ferro e acido fólico, gordura vegetal, 

açúcar invertido, amido, mél, fermentos químicos( 

bicarbonato de sódio e bicarbonato de 

amônia),emulsificante lecitina de soja, acidulante acido 

cítrico. Sendo a porção de 30g(48mg de sódio). Com 

validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

pct 108 
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13 

Bolacha Rosquinha de coco 500g. Contendo  farinha de 

trigo fortificada com ferro e acido fólico, gordura vegetal, 

açúcar, amido, sal refinado, fermentos químicos( 

bicarbonato de sódio e bicarbonato de 

amônia),emulsificante lecitina de soja, acidulante acido 

cítrico. Sendo a porção de 30g(73mg de sódio). Com 

validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

pct 108 

14 

Bolacha Rosquinha de chocolate  500g. Contendo farinha 

de trigo fortificada com ferro e acido fólico, gordura 

vegetal, açúcar , cacau em pó, licor de cacau, sal 

refinado, corante caramelo, fermentos químicos( 

bicarbonato de sódio e bicarbonato de 

amônia),emulsificante lecitina de soja, acidulante acido 

cítrico. Sendo a porção de 30g(91mg de sódio). Com 

validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

pct 108 

15 

Biscoito salgado integral 400g. Contendo farinha de trigo 

fortificada com ferro e acido fólico, gordura vegetal, 

açúcar invertido, farelo de trigo, amido, extrato de malte, 

sal, fermentos químicos ( bicarbonato de sódio e 

bicarbonato de amônia),emulsificante lecitina de soja. 

Sendo na porção de 30g(1,8g de fibra)  Com validade 

mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

pct 220 

16 

Canjiquinha xerem fina 500g. Embalagem original 

hermeticamente fechada. Sendo na porção de 50g(2,9 de 

fibra) Com validade mínima de 4 meses na data da 

entrega. 

 

pct 20 

17 
Cravo da índia 10g 

 un 45 

18 

Caldo de galinha em pó  1kg.Com  rendimento de 50litros 

por kg. Contendo sal, farinha de trigo enriquecida com 

ferro e acido fólico, amido de milho, creme de milho, 

açúcar,  gordura vegetal hidrogenada, cebola 

desidratada, salsa em flocos, e pimenta do reino branca 

.Com validade mínima de 4 meses na data da entrega. 

 

pct 10 

19 

Cereal   270 g. sabor chocolate. Contendo: milho açúcar, 

cacau em pó, sal, extrato de malte, 

vit.A,B1,B2,B6,B12,C,D,PP, acido fólico, biotina, ferro e 

zinco. Com validade mínima de 4 meses na data da 

entrega. 

 

pct 100 
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20 

Catchup galão 3,2 kg. Tipo tradicional. Composto de 

polpa de tomate, água , vinagre, sal. Condimentos e 

outros ingredientes permitidos. Embalagem primaria 

hermeticamente fechada e atóxica. Com validade mínima 

de 10 meses na data da entrega. 

 

un 18 

21 

Chá mate cx 250g. Composto de erva mate tostado e 

triturado 100% natural. Embalagem   plástica transparente 

dentro da caixa de papelão.O produto deve estar com 

aparência e cor característico. Com validade mínima de 

10 meses na data da entrega. 

 

cx 140 

22 

Ervilha lata  2kg.O produto deve apresentar-se inteira, 

imersa em salmora, acondicionada em embalagem 

apropriada, considerando o peso drenado. Com validade 

mínima de 10 meses na data da entrega. 

 

lata 52 

23 

Ervilha lata 200 g. O produto deve apresentar-se inteiro, 

imérso em salmora, acondicionada em embalagem 

apropriada, considerando o peso drenado. Com validade 

mínima de 10 meses na data da entrega. 

 

un 96 

24 

Extrato de tomate lata 850g. Contendo tomate,  sal, e 

açúcar. Rende 2,7 kg de molho pronto. Com validade 

mínima de 12 meses na data da entrega.  

 

un 290 

25 

Extrato de tomate lata 4,08kg. Contendo tomate,  sal e 

açúcar. Rende 13 kg de molho pronto. Com validade 

mínima de 12 meses na data da entrega. 

 

lata 20 

26 
Erva doce  500g 

 un 30 

27 

Farinha de milho bijú1kg.Torrada, de cor amarela 

Embalagem plástica original hermeticamente fechada. 

Devendo se apresentar: limpa, seca, sem odor , ranço e 

carunchos.  Com validade mínima de 6 meses na data da 

entrega. 

 

pct 90 

28 

Farinha de mandioca bijú1kg. Embalagem plástica 

original hermeticamente fechada. Torrada de cor e sabor 

característico. Devendo se apresentar: limpa, seca, sem 

odor ,ranço e carunchos.  Com validade mínima de 6 

meses na data da entrega. 

 

pct 60 

29 
Farinha de trigo TIPO 1. 25kg .Embalagem primaria(saco 

plástico atóxico) devendo se apresentar limpa , seca , saco 240 
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sem odor ou sabor estranho e isenta de insetos 

enriquecida c/ ferro e acido fólico sendo a porção50g(2,1 

mg de ferro e 75vg de acido fólico). Com validade mínima 

de 3meses na data da entrega. 

 

30 

Feijão preto  1kg Grupo 1 feijão comum, classe 

preto,tipo1, novo. Constituído de : grãos inteiros e sãos, 

isento de materiais estranhos, impurezas, grãos mofados, 

ardidos germinados ou carunchados. Com validade 

mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

pct 250 

31 

Feijão carioca  2 kg. Grupo 1,classe cores, tipo 1; novo . 

Constituído de: grãos inteiros e sãos, isento de materiais 

estranhos, impurezas, grãos mofados, ardidos 

germinados ou carunchados. Com validade de 6 meses 

na data da entrega. 

 

pct 540 

32 

Fubá  1 kg. Obtido do grão de milho moído, fortificado c/ 

ferro e acido fólico, de cor amarela, devendo se 

apresentar: limpo e seco ,com  aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios.Com ausência de mofo, ranço e caruncho. 

Com validade de 4 meses na data da entrega. 

 

pct 150 

33 

Gelatina sabor uva  1 kg. Composto de açúcar, gelatina 

em pó, sal ,regulador de acidez(ácido fumárico). Aroma 

idêntico ao natural de uva e corantes artificiais azul 

brilhante e vermelho bordeaux. Embalagem primária 

hermeticamente fechada. Com validade mínima de 10 

meses. 

 

un 10 

34 

Gelatina sabor morango  1 kg. Composto de açúcar, 

gelatina em pó, sal ,regulador de acidez(ácido fumárico). 

Corante artificial de morango e corantes artificiais 

tartrazina e vermelho bordeaux. Embalagem primária 

hermeticamente fechada. Com validade mínima de 10 

meses 

 

un 10 

35 

Gelatina sabor abacaxi 1kg. Composto de açúcar, 

gelatina em pó, sal ,regulador de acidez(ácido fumárico). 

Corante artificial de abacaxi e corante artificial tartrazina. 

Embalagem primária hermeticamente fechada. Com 

validade mínima de 10 meses. 

 

un 10 

36 

Grão de bico 500g. Embalagem plástica original 

hermeticamente fechada. Constituído de: grãos inteiros e 

sãos, isento de materiais estranhos, impurezas, grãos 
pct 30 
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mofados, ardidos germinados ou carunchados. Com 

validade de 6 meses na data da entrega. 

 

37 
Louro  folhas pct 10g 

 un 20 

38 

Leite de coco  200ml.Leite de coco modificado, 

pasteurizado, homogeneizado. Embalagem original, 

tendo o conteúdo cor  e odor característico. Com validade 

mínima de 9 meses na data da entrega. 

 

vidro 90 

39 

Leite em pó integral instantâneo 400g . Contendo leite 

integral, emulsificante lecitina de soja. Embalagem de 

400g laminada. Com validade mínima de 9 meses na data 

da entrega. EXCLUSIVO PARA ME/EPP. 

 

un 2250 

40 

Leite integral zero lactose UHT1litro.Embalagem tetra 

park. 

 
un 24 

41 

Macarrão Penne. Massa alimentícia composta de sêmola 

de trigo, farinha de trigo tipo1(enriquecida com ferro e 

acido fólico) e corante natural de cúrcuma. Devendo se 

apresentar sem carunchos.  Com validade mínima de 6 

meses na data da entrega. 

 

pct 200 

42 

Macarrão argola 500g. Massa alimentícia composta de 

sêmola de trigo, farinha de trigo(enriquecida com ferro e 

acido fólico) e corante natural de cúrcuma. Devendo se 

apresentar sem carunchos.  Com validade mínima de 6 

meses na data da entrega. 

 

pct 300 

43 

Macarrão aletria 500g. Massa alimentícia composta de 

sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos 

pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 

Devendo se apresentar sem  carunchos.  Com validade 

mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

pct 40 

44 

Macarrão ave maria 500g. Massa alimentícia composta 

de sêmola de trigo, farinha de trigo(enriquecida com ferro 

e acido fólico) e corante natural de cúrcuma. Devendo se 

apresentar sem  carunchos.  Com validade mínima de 6 

meses na data da entrega. 

 

pct 300 

45 

Macarrão  padre nosso  500g. Massa alimentícia 

composta de sêmola de trigo enriquecida com ferro e 

acido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais 

urucum e cúrcuma. Devendo se apresentar sem  

pct 100 

mailto:compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br
mailto:licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br
http://www.saopedrodoturvo.sp.gov.br/


  
__               ___________________________________________________________________________________________________________ 

      

  Rua Garcia Braga, 93 – Tel. (14)3377-9700 – CEP 18.940-039 – C. Postal 13 – SÃO PEDRO DO TURVO – SP  
E-mail – compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br / licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br - www.saopedrodoturvo.sp.gov.br  

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

carunchos.  Com validade mínima de 6 meses na data da 

entrega. 

 

46 

Macarrão Conchiglione 500g. Massa alimentícia 

composta de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e 

acido fólico, ovos  pasteurizados, corantes naturais 

urucum e cúrcuma. Devendo se apresentar sem  

carunchos.  Com validade mínima de 6 meses na data da 

entrega. 

 

pct 100 

47 

Macarrão  espaguetti grano duro 500 g. Composta de 

sêmola de trigo DURUN. Devendo se apresentar sem  

carunchos.  Com validade mínima de 6 meses na data da 

entrega. 

 

pct 300 

48 

Macarrão   parafuso 500g c/ ovos Massa alimentícia 

composta de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e 

acido fólico, ovos  pasteurizados, corantes naturais 

urucum e cúrcuma. Devendo se apresentar sem  

carunchos.  Com validade mínima de 6 meses na data da 

entrega. 

 

pct 350 

49 

Macarrão  furadinho 5. Massa alimentícia composta de 

sêmola de trigo, enriquecida com ferro e acido fólico, ovos  

pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 

Devendo se apresentar sem  carunchos.  Com validade 

mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

pct 100 

50 

Macarrão  gravata 500g. Massa alimentícia composta de 

sêmola de trigo, enriquecida com ferro e acido fólico, ovos  

pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 

Devendo se apresentar sem  carunchos.  Com validade 

mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

pct 100 

51 

Milho de Pipoca 500g. Classe amarelo tipo 1. Embalagem 

original livre de carunchos. Com validade mínima de 8 

meses na data da entrega. 

 

pct 200 

52 

Margarina 50% lipídios c/sal 15 kg Embalagem (balde de 

plástico atóxico e lacrado) Contendo  óleos vegetais 

líquidos e hidrogenados, agua ,sal, leite em pó 

desnatado,15000U.I. de vit. A por kg. Sendo a porção de 

10gc/ 60 mg sódio. Com validade mínima de 5 meses na 

data da entrega. 

 

un 40 

53 Maionese  c/omega3+vit.E 500g.Contendo: Agua, óleo vidro 112 
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vegetal, ovo pasteurizado, amido modificado, vinagre, 

açúcar, sal, suco de limão, corante natural páprica. Sendo 

na porção de 12g: Ômega 3(0,3g) e vit.E (0,32mg). Com 

validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

54 

Maionese c/omega3+vit.E 3kg. Contendo: Agua, óleo 

vegetal, ovo pasteurizado, amido modificado, vinagre, 

açúcar, sal, suco de limão, corante natural páprica. Sendo 

na porção de 12g: Ômega 3 (0,3g) e vit.E (0,32mg). Com 

validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

un 48 

55 

Milho verde lata 3kg. O produto deve apresentar-se 

inteiro, imerso em salmora, acondicionado em 

embalagem apropriada, considerando o peso drenado. 

Com validade mínima de 10 meses na data da entrega. 

 

lata 60 

56 

Milho verde 200g.  O produto deve apresentar-se inteiro, 

imerso em salmora, acondicionado em embalagem 

apropriada, considerando o peso drenado. Com validade 

mínima de 10 meses na data da entrega. 

 

un 96 

57 

Molho shoyo 1,01L .Composto de: Agua ,sal, soja, 

corante caramelo, condimento preparado realçador de 

sabor glutamato monossódico e conservador INS211. 

Com validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

 

vidro 50 

58 

Mostarda galão 3,2L. Composto de: Agua, amido 

modificado, vinagre, mostarda, corante INS100, 

conservador INS211. Com validade mínima de 6 meses 

na data da entrega. 

 

un 15 

59 

Óleo composto  500ml. Composto de óleo de soja 

geneticamente modificado, azeite de oliva 12%.. Com 

validade mínima de 8 meses na data da entrega. 

 

lata 105 

60 

Óleo soja  900ml PETY. Composto de óleo de soja 

refinado e geneticamente modificado , sendo na porção 

de 13g(2,0 mg de vit.E) Com validade mínima de 8 meses 

na data da entrega. 

 

un 1800 

61 

Queijo parmesão ralado 50g.Composto de queijo 

parmesão(leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho 

bovino e acido sórbico).Com aparência clara, seca, com 

fiapos graúdos e soltos odor e sabor característico sem 

estar ardido ou azedo. Com validade mínima de 4 meses 

na data da entrega. 

pct 40 
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62 
Sal refinado  1kg. 

 pct 315 

63 

Sardinha 250g. Pescado inteiro, descabeçado,  óleo 

vegetal ,agua, e sal.Com aparência, cor, odor, sabor e 

textura próprios. Com validade mínima de 12meses na 

data da entrega.  

       

lata 48 

64 

Suco de soja 200 ml diversos sabores. Composto de 

proteína de soja, açúcar, suco natural da fruta. Contendo 

ferro , zinco e vit c ,a e b12. Com validade mínima de 4 

meses na data da entrega. 

 

un 400 

65 

Trigo P/ Quibe 500g.Triturado com aparência seca e sem 

carunchos. Com validade mínima de 4 meses na data da 

entrega. 

 

pct 30 

66 

Vinagre de limão  750 ml. Fermentado acético de álcool, 

água , suco concentrado de limão, aroma artificial de 

limão, e conservador INS 224,acidez 4%. Com validade 

mínima de 8 meses na data da entrega. 

 

un 160 

67 

Vinagre  ervas finas 750 ml. Fermentado acético de 

álcool, agua, manjericão, alecrim e conservador INS224, 

acidez 4% .Com validade mínima de 8 meses na data da 

entrega. 

 

un 140 

68 

Batata palha, 500gr, Ingredientes: Batata, Gordura 

Vegetal, Fécula de Batata, Sal e Antiumectante Dióxido 

de Silício. 
un 50 

69 

Creme de leite caixinha longa vida 200gr. Padronizado a 

17% de gordura, leite em pó desnatado, estabilizantes 

celulose microcristalina e citrato de sódio e espessantes 

carboximetilcelulose sódica, goma xantana e carragena. 

Com Validade mínima de 6 meses na data de entrega. 

un 120 

70 
Pêssego em calda, lata de 450gr. Com Validade mínima 

de 6 meses na data de entrega. un 40 

71 
Colorífico (colorau) 500gr.  Com Validade mínima de 6 

meses na data de entrega. un 10 

72 

Milho em grãos limpos e selecionados para canjica 500gr, 

novo, acondicionado em embalagem plástica.  Com 

Validade mínima de 6 meses na data de entrega. 
un 40 

73 

Leite integral e estabilizantes trifosfato de sódio, citrato de 

sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio,1litro, 

caixinha longa vida. 
un 250 

74 Leite condensado 395gr, caixinha longa vida, Produto un 200 
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lácteo obtido pela remoção parcial da água do leite com 

adição de açúcar, através de evaporação. Com Validade 

mínima de 6 meses na data de entrega. 

75 

Pão de forma, 500gr. Farinha de trigo fortificada com ferro 

e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal, fosfatos 

monocálcio e tricálcico, vitaminas PP, B6, B1 e B12, 

emulsificantes estearoil-2-lactil, lactato de sódio, 

polisorbato 80 e monoglicerídeos de ácido graxos, 

conservador propionato de cálcio. 

un 100 

76 
Azeitona sem caroço em conserva, balde 3kg.  Com 

Validade mínima de 6 meses na data de entrega. un 30 

77 

Chocolate em pó 50%, 2kg.  Cacau em pó solúvel, 

açúcar, aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Com 

Validade mínima de 6 meses na data de entrega. 
un 30 

 
  
 

Município de São Pedro do Turvo, 14 de janeiro de 2019. 
 
 
 

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Anexo II 

 
 MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 
 

Pregão n. 002/2019 
 
Objeto A presente licitação tem por objeto à aquisição de XXXXXXXXX. 
 

 
 
 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 
anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos termos do 
artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação estabelecidos no edital em epígrafe. 

 
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 
Data, _____________________________________ 

 
 
 
 
 

________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP 

At. Sr.(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio Ref:- Pregão Presencial n. 002/2019 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na       (endereço   completo)  , 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, que está 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, e, 
para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
RESSALVA, emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz ( ). 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

Por ser verdade assina a presente. 

 
............., ........ de .............................. de 2019. 
 
 
 

______________________________ 
Responsável/procurador 

N. do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP 

At. Sr. Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio Ref:- Pregão Presencial n. 002/2019 
 

 
(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 inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 
citada, que não foi declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera, ou 
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de 
fatos supervenientes. 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 

............., ........ de .............................. de 2019. 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 
Responsável/procurador 

 
N. do documento de identidade 
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 ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP 
 
 

“D E C L A R A Ç Ã O” 
 
 

At. Comissão Permanente de Licitações 
 

REF:- PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2019 
 

(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 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar n. 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 Presencial n. 002/2019, 
realizado pela Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo. 

 
Por ser verdade assina a presente. 
 

............., ........ de .............................. de 2019. 
 
 
 
 
 
  

 
                                                               Razão Social 
                                                     Responsável / Procurador 

                                                               Identidade 
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Anexo VI 
 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Pregão n. 002/2019 
 

Objeto: A presente licitação tem por objeto à aquisição de xxxxxxxxxx.  
 
 
 
 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 
anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, credencia como 
seu representante o Sr.    (nome e qualificação)               , para 
participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de 
propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de 
julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 10.520/2002. 

 
 
 

Data, ____________ 
 
 
  
 
 

___________________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº --/2019 
Ref.: AO PREGÃO N.º 002/2019 

 
Aos ___dias  do mês  de _____, do ano de 2018, presentes as partes de um lado, o 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO, Pessoa Jurídica de  Direito Público Interno, CNPJ nº. 
44567014/0001-67, com endereço na Rua Garcia Braga, 93, na cidade de São Pedro do Turvo, 
comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, representada por seu Prefeito 
Municipal cidadão MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO, denominado simplesmente 
CONTRATANTE,       e, de outro lado, a empresa ________________, com sede na Rua 
_______________, nº.___, na cidade de ___________________,  Estado de 
______________________,    inscrita    no    CNPJ    sob nº.___________________,  e inscrição  
estadual nº. _______________________, representada por seu Representante 
_________________, portador da Cédula de Identidade -RG nº.______________, denominada 
simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o quanto segue, nos termos da Lei Federal 
nº. 8.666/93, com as alterações pelas Leis 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, na modalidade de 
PREGÃO Nº 001/2019, devidamente homologado pelo Sr. Prefeito Municipal. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1 – A presente ata de registro de preços tem por objeto o registro de preços visando futura 
aquisição dos produtos abaixo relacionados, que lhe foi adjudicado no PREGÃO Nº 002/2019. 
1.2 – A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
DA FORMA DE ENTREGA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

2.1 – A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma diária, de acordo com as 
necessidades da Municipalidade, mediante requisição de compras, emitido por funcionário da 
Prefeitura Municipal, sem quaisquer despesas extras para esta. 
2.2 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 
produtos. 
2.3 – O objeto da presente licitação será recebido: 
2.3.1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 
especificação; 
2.3.1.2 – definitivamente, após a verificação da especificação licitada, qualidade e quantidade 
dos mesmos, e conseqüente aceitação. 
2.4 – Serão rejeitados no recebimento, os produtos com especificações diferentes das 
constantes no ANEXO I e das informadas na PROPOSTA. 
2.5 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

mailto:compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br
mailto:licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br
http://www.saopedrodoturvo.sp.gov.br/


  
__               ___________________________________________________________________________________________________________ 

      

  Rua Garcia Braga, 93 – Tel. (14)3377-9700 – CEP 18.940-039 – C. Postal 13 – SÃO PEDRO DO TURVO – SP  
E-mail – compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br / licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br - www.saopedrodoturvo.sp.gov.br  

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
DO VALOR DO CONTRATO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 -  O    valor    global   da    presente    Ata   de   Registro   de    Preços    é  de   R$   (  ), 
cujos recursos financeiros para a realização do objeto desta Licitação, correrão futuramente por 
conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Departamento requisitante. 
 
CLÁUSULA QUARTA  
DOS PAGAMENTOS 
4.1 – O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
São Pedro do Turvo. 
4.2 – Os pagamentos serão efetuados em até 20 dias após a emissão da nota fiscal, juntada às 
requisições, após a regular liquidação, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64. 
4.3 – Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja 
a qualquer título. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
DO INÍCIO E VIGÊNCIA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 – A presente Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura 
pelo período de 05 (cinco) meses, ou seja, até / / _. 
 
CLÁUSULA SEXTA  
DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 – São obrigações da CONTRATADA: 
6.1.1 – O cumprimento dos prazos de entrega ofertados em proposta, nas quantidades 
contratadas, acrescidas se necessário; 
6.1.2 – A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, e outros, resultantes da execução do contrato. 
6.1.3 – A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 
anterior, não transferirá para a Contratante, a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem 
poderá de forma alguma onerar o objeto do contrato. 
6.1.4 – A Contratada obriga-se a fornecer à Contratante, os dados técnicos que esta achar de 
seu interesse e todos os elementos e informações necessários, quando solicitados. 
6.1.5 – A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo, na execução do contrato. 
6.2 - São obrigações da Contratante: 
6.2.1 - pagar à Contratada os valores devidos, nas datas avençadas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

7.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e autárquica do Município 
de Ibirarema, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a Contratada que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
7.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, 
aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 
cumprida; 
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c) para as sanções previstas acima, é facultada a defesa previa do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada. 
7.3 – O atraso injustificado na entrega do produto, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
primeiro do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na 
proporção de 1,0% (um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da obrigação não cumprida. O 
atraso eventual, quando justificado por motivo de força maior, deverá ser comunicado pela 
Contratada e aceito pela Contratante. 
7.4 – A não ocorrência de substituição ou complementação conforme estabelecido nos itens a.1 
e b.1 da Cláusula Segunda deste Contrato, ensejará a aplicação das sanções previstas nesta 
cláusula. 
7.5 – As sanções previstas nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e subitens poderão ser aplicadas 
cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 
7.6 – O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada 
tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 
7.6.1 – Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, 
deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência  
do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1 – Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula sétima deste, o contrato poderá ser 
rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos 
incisos de I a XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei nº. 8.666/93, atualizada, com préviae 
indispensável notificação, a qual fixará o prazo, conforme o caso, para cessação da 
inadimplência. 
8.2 – Também o contrato estará automaticamente rescindido, independente da formalização de 
qualquer ato rescisório e do saldo contratual existente quando não mais existirem parâmetros 
para suas atualizações, situação que, ocorrendo, a Contratada declara sua concordância 
expressa. 
8.3 – A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso da rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA  
DAS ALTERAÇÕES 

9.1 - Poderá o presente contrato sofrer alterações, nos casos e termos do capítulo I II, seção I II 
da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883/94, e, demais alterações subseqüentes. 
 
CLAUSULA DÉCIMA  
DA VINCULAÇÃO 
10.1 – Integra a presente Ata de Registro de Preços, a proposta da Contratada, e o edital de 
licitação que norteou o certame, ao qual se vincula o presente termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 

11.1 – Aplicar-se-á a Lei nº. 8.666/93, atualizada, para os casos que por ventura ficarem omissos 
neste termo de contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
DO FORO 
12.1 – Será competente o Foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente Ata/contrato, nos termos do art. 55, § 2º da Lei de licitações. 
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12.2 – E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste 
Contrato/Ata, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o 
presente em 04 (quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo 
indicadas: 
 
 
 
 
 

São Pedro do Turvo, ... de ................ de 2019. 
 

 

 

_____________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE  
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO VIII 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL n. 002/2019 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO xxxxxxxxxx........................................, com valor de R$ .................. 
(................................), vencedor para os itens ....................................................,. 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO-SP CONTRATADA: 
........................................................ 
 
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
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 firmas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem as ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicado 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 n. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

São Pedro do Turvo, ... de ................ de 2019. 
 

 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE  
 
 
 
 
 
CONTRATADA 
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ANEXO IX 

 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

Declaração de documentos à disposição do Tribunal de Contas 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO 
CONTRATADA:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): N° 000/2019 
 
OBJETO: 
 
VALOR (R$): 00,00 () 

 
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. 
 

Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 
 

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, em 
especial, os a seguir relacionados, 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: 
 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 
contemplado em suas metas; 

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

 

São Pedro do Turvo,  de junho de 2018. 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO   CONTRATADA 
CONTRATANTE                                                                                   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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