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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  
 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 003/2014 – S.R.P. – 1ª alteração 
 

Denominação:  
 
CNPJ/CPF n°:  
 
Endereço:  
 
E-mail:  
 
Cidade:        Estado:  
 
Telefone:        Fax:  
 
Obtivemos, através do acesso à página www.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 
 

Local: ________________, de ______________ de 2014. 
 
 

__________________________ 
Assinatura 

 
 
Senhora Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de 
Licitações e Contratos, através do seguinte endereço eletrônico:       
anapaula_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da 
responsabilidade da comunicação por e-mail de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014. – 1ª alteração 
Sistema Registro de Preços – SRP  

 

A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público e para conhecimento de quantos 
possam se interessar que em obediência às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de Julho de 2002 e do Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
Junho de 1993 e pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 (Lei Geral das 
Micros e Pequenas Empresas), fará realizar licitação na modalidade Pregão, do tipo 
menor preço, através do Sistema de Registro de Preços – SRP, visando a 
contratação de Empresas para eventual fornecimento de leite de soja e dietas 
alimentares (adulto e infantil).  
 
Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Fornecimento de leite de soja e dietas alimentares (adulto e infantil). 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço;  
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço unitário por lote.  
 
Este certame utiliza-se do aplicativo “licitações”, do Portal Eletrônico: www.bll.org.br, 
conforme convênio de cooperação técnica. 
 
As propostas serão enviadas por meio eletrônico através de data estipulada neste edital 
e site da Bolsa de Licitações e Leilão do Brasil. 
 

 Recebimento das propostas:  
Das 08:00h do dia 01/12/2014 até as 08:00h do dia 11/12/2014. 
 

 Abertura das propostas: 
11/12/2014 às 08:01 h/min. 
 

 Início da Disputa de Preços: 
11/12/2014 às 09:00 h.  
 

 Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF). 
 
Rubrica Orçamentária: 021101 10.302.0028.2028.0000 3.3.90.32.0 01 
 
* DAS AMOSTRAS 
 
DEVERÁ O VENCEDOR APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA DE CADA LOTE A SER 
FORNECIDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS 
UTÉIS APÓS O ENCERRAMENTO DESTE PREGÃO, NO DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATO, SITO À RUA ALFREDO BUENO, Nº 1235 – CENTRO – 
JAGUARIÚNA – SP. 
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AS REFERIDAS AMOSTRAS SERÃO SER ANALISADAS PELA SECRETARIA 
REQUISITANTE. 
 
CASO AS AMOSTRAS NÃO SEJAM CONDIZENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES DO 
ANEXO I, SERÁ CONVOCADO O PRÓXIMO LICITANTE E ASSIM 
SUCESSIVAMENTE. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
Julho de 2002, Decreto n.º 5.450, 31/05/2005, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 147 de 07 
de Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas) e pelas condições 
estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 
 
As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo 
Departamento de Licitações e Contratos, situado à Rua Alfredo Bueno, nº 1235 – Bairro: 
Centro, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, pelos telefones (19) 3867-
9757, com Ana Paula, pela Internet através do site da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil, www.bll.org.br, ou diretamente pelo e-mail: 
anapaula_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br. 
 
1. DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
1.1 Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 

ANEXO I – Especificações e Quantidades; 
ANEXO II – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO IV- Termo de Ciência e Notificação. 

 
2. OBJETO 
2.1. Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para eventual fornecimento de 
leite de soja e dietas alimentares (adulto e infantil), conforme especificações e 
quantidades descritas no ANEXO I. 
 
2.2 Os itens a serem entregues deverão apresentar na embalagem, prazo de validade 
de no mínimo 03 (três) meses, contados da data da Nota Fiscal de entrega. 
 
3.  PRAZO, FORMA e LOCAL DE ENTREGA:   
3.1 O lote registrado deverá ser entregue conforme quantidade solicitada através de 
Ordem de Fornecimento juntamente com o respectivo empenho, em até 05 (cinco) dias 
úteis contados da Ordem de Fornecimento, conforme quantidades solicitadas pelo Setor 
de Controle Físico e Almoxarifado, contados a partir da data de assinatura do Contrato.  
 
3.2 A entrega do objeto deverá ser feita no Almoxarifado Central da Saúde, sito à 
Avenida Antonio Pinto Catão, n° 996, Bairro: Jardim Planalto, mediante prévio contato 
telefônico com a Sra. Regiane, através do telefone (19) 3867-3871 ou (19) 3937-4919 
de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 as 15:00 horas. 
 
3.3.  A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a Prefeitura. 
 
4. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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4.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de 
Jaguariúna e a licitante vencedora de cada lote terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura.  
 
4.2. A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, 
podendo a seu critério cancelá-lo ou promover licitação específica quando julgar 
conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, seja assegurada 
à empresa detentora da ata a preferência em igualdade de condições. 
 
4.3. Uma vez registrado o menor valor por lote, a Administração poderá convocar a 
detentora do Registro a fornecer os respectivos itens, na forma e condições fixadas no 
presente Edital e na Ata de Registro de Preços. 
 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar da licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado e 
as empresas ou estrangeiras em funcionamento no país, sendo vedada a participação 
de: 
 
5.2.  Consórcios; 
 
5.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar a qualquer órgão ou entidade da 
Administração direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 
5.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de 
Jaguariúna; 
 
5.5. Empresas com falência decretada ou em recuperação judicial; 
 
5.6. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Jaguariúna. 
 
6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
6.1 As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 
www.bll.org.br na opção “licitações – cadastro de proposta”, desde a divulgação da 
íntegra do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previsto no 
preâmbulo para abertura da sessão pública, devendo o licitante, para formulá-las, 
assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação 
constantes no Edital. 
 
6.2 A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura 
da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, conforme 
disposto na folha de rosto. 
 
6.3 A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, 
por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da 
senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não 
credenciada como sua representante. 
 
6.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
pregão eletrônico. 
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6.5 O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 
 
6.6 A licitante deverá apresentar marca para todos os itens que cotar. 
 
6.7 As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão no cadastramento da 
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha 
técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 
prioridade do desempate. 
 
7. REFERÊNCIA DE TEMPO 
7.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
8.0 DA HABILITAÇÃO  
8.1 Os interessados deverão disponibilizar os documentos relativos à habilitação em 
formato digital para upload pelo sistema gestor do pregão, no ato do cadastramento da 
proposta, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observados 
os prazos legais pertinentes. As licitantes deverão enviar os documentos de habilitação, 
em original, cópia autenticada ou por publicação oficial, todos dentro de seu prazo de 
validade ou aquele que não possuem prazo de validade deverão ter sido expedidos no 
máximo com antecedência de 90 (noventa) dias da abertura da seção pública, deverão 
ser entregues no Departamento de Licitações e Contratos, situado à Rua Alfredo Bueno, 
1235, Bairro: Centro, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo - CEP: 13.820-
000, sob pena de inabilitação da empresa, e da aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do encerramento da 
etapa de lances, independente de comunicação da Pregoeira. Não serão aceitos 
documentos, declarações e proposta emitidas após data de abertura do certame, salvo 
o disposto na Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014. 
 
8.2 Habilitação Jurídica 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual – Constituição e última alteração 
quando houver; 
 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última 
alteração, no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, além do 
estatuto e alterações subseqüentes, a licitante deverá apresentar a documentação 
relativa à eleição de seus administradores.  
 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
Diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida 
pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 
 
8.3 Regularidade Fiscal, Trabalhista e Sanitária 
a) A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
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b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo à sede (matriz) 
ou domicílio (filial) do proponente. 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União, que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
d) Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias e 
serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedida pela Procuradoria Geral do estado ou declaração de isenção ou 
não incidência assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da Lei. 
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da Proponente, através de 
Certidão Negativa de Débitos de Mobiliários. 
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal. 
 
g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei – Certidão Negativa de 
Débito – CND. 
 
h) Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando 
situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, 
através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
i) Declaração assinada por representante legal do proponente de que não outorga 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) 
anos. 
 
j) Licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Municipal (sede da 
licitante), dentro do prazo de validade. 
 
k) As empresas que são isentas da Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância 
Sanitária deverão apresentar Declaração atestando tal isenção, emitida pelo do próprio 
Departamento de Vigilância; 
 
8.4. As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 
 
8.5. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de 
seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 
segurança.  
 
9.0 DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
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9.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura de contrato;   
  
9.2. 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;  
 
9.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.3 implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-
se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório. 
 
10. DA SESSÃO PÚBLICA  
Esta licitação é do tipo menor preço e a classificação se dará pela ordem crescente dos 
preços propostos. 
 
10.1. Para obter acesso ao sistema de pregão eletrônico deverá:  
 
10.1.1.  Dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, bastando 
conectar-se ao site Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
 
10.1.2. Ter a sua chave e senha, pessoal e intransferível, para poder acessar qualquer 
pregão eletrônico.  
 
10.1.3. Responder exclusivamente pelo sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura a 
responsabilidade por eventuais danos decorrente de mau uso, ainda que por terceiros.  
 
10.1.4. Responder legalmente por seu credenciamento e de seu representante legal, 
junto ao sistema eletrônico, bem como quanto aos atos praticados e sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
10.1.5. Digitar senha credenciada e encaminhar a proposta de preços, na data e horário 
limite estabelecidos.  
 
10.1.6. Reconhecer que ao encaminhar sua proposta está de acordo e atende às 
exigências de habilitação previstas no edital.  
 
10.1.7. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não 
observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
10.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por 
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todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 
10.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão; 
 
10.4. No dia e horário previsto neste Edital, a Pregoeira dará início à sessão pública do 
pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo 
sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 
 
10.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
10.6. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 
esclarecida pelo número (41) 3149-7300 / (41) 3149-9300, e-mail: contato@bll.org.br, ou 
através de uma corretora de mercadorias associada. 
 
10.7. Para efetuar seus lances as licitantes deverão estar conectadas ao sistema, para 
dar início à etapa competitiva. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente 
informado do seu recebimento ficando registrado o horário e valor.  
 
10.8. Somente serão aceitos lances de valores inferiores ao valor do último lance 
registrado no sistema.  
 
10.9. Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  
 
10.10. As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. 
As demais licitantes não saberão quem é o autor do lance.  
 
10.11. Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com o (a) Pregoeiro(a) 
o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, 
retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos.  
 
10.11.1. Se a desconexão persistir por tempo superior a cinco minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, através de 
mensagem eletrônica, e-mail, divulgando data e hora da reabertura da sessão.  
 
10.12. O fechamento da etapa de lances ocorrerá mediante aviso emitido pelo sistema 
que dará início ao período aleatório de tempo de até trinta minutos. A sessão será 
automaticamente encerrada.  
 
10.12.1. A Pregoeira poderá encerrar facultativamente a sessão, mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos.  
 
10.12.2. Antes de anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema, 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, 
para que seja obtido preço ainda melhor, quando decidirá pela sua aceitação.  
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10.13. Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a 
licitante de menor preço será imediatamente informada, da decisão da Pregoeira de 
aceitar o lance de menor valor.  
 
10.14.  As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas verificadas 
pelo (a) Pregoeiro (a), para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da 
contratação.  
 
10.15. Após o encerramento da etapa de lances, serão abertos os documentos enviados 
digitalmente, da licitante classificada em primeiro lugar, sem prejuízo da obrigação 
constante do sub-item abaixo, para sua imediata verificação e posterior declaração da 
licitante vencedora, a qual dar-se-á, preferencialmente, no mesmo dia da data de 
realização do pregão eletrônico. Neste momento caso algum documento não tenha link 
para fazer o upload no momento do cadastramento das propostas, a licitante vencedora 
deverá encaminha-los via e-mail para licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br. 
 
10.16. Os documentos originais ou fotocópias autenticadas, deverão ser entregues no 
Departamento de Licitações e Contratos, situada à Rua Alfredo Bueno, nº 1235, Centro 
–Jaguariúna, Estado de São Paulo – CEP: 13.820-000, sob pena de inabilitação da 
empresa, e da aplicação das penalidades previstas neste Edital, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis a contar da data do encerramento da etapa de lances, independente 
de comunicação da Pregoeira.  
 
10.17. Caso a licitante opte por enviar os documentos via postal, o deverá fazer com 
Aviso de Recebimento (AR), aos cuidados da Pregoeira, e fica a Prefeitura do Município 
de Jaguariúna isenta do não recebimento da documentação dentro do prazo, sob a pena 
que se refere o item 9.16. 
 
10.18. A Pregoeira poderá solicitar na mesma sessão pública do Pregão a 
documentação da empresa classificada em segundo e terceiro lugar, e assim 
sucessivamente, para garantir a aquisição do objeto dentro das exigências do Edital. As 
empresas convocadas que não apresentarem a documentação, estarão sujeitas às 
penalidades previstas neste Edital. 
 
10.19. No pressuposto de que todas as participantes estejam obrigatoriamente 
habilitadas para a disputa do certame, a Pregoeira poderá, a seu critério, dispensar a 
apresentação da documentação através de e-mail solicitando o envio da documentação 
que integrará, definitivamente, o processo (cópias autenticadas), ao licitante vencedor 
do lote. 
 
10.20. Será inabilitada a empresa que descumprir o prazo estabelecido para 
apresentação dos documentos de habilitação, sendo facultado a Pregoeira convocar 
a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação. 
 
10.21. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com a 
participante para que seja obtido preço melhor. 
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10.22. A Pregoeira, observando-se o motivo do desatendimento das exigências 
habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital. 
 
10.23. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço unitário. 
 
10.24 Os atos do procedimento e as circunstâncias relevantes serão registrados em ata 
e publicados pelo sistema.  
 
10.25. O resultado deste certame, compreendendo a sua homologação, será 
comunicado às licitantes mediante publicação no Diário Oficial do Município e no que 
couber no Diário Oficial do Estado. 
 
11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
11.1. Caso não haja recurso, a Sra. Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o 
objeto ao autor do menor preço unitário por lote, encaminhando o processo para 
homologação pela entidade competente. 
 
11.2. Caso haja recurso, os interessados deverão protocolar memoriais no 
Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, no prazo de três dias, contados 
do dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais proponentes desde logo 
intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
11.2.1. O recurso indeferido pela Pregoeira será submetido à entidade competente que 
poderá ratificar a decisão da Pregoeira e consequentemente adjudicar e homologar o 
objeto, ou retificar a decisão, determinando a reparação de algum ato realizado no 
procedimento; o ato será refeito, dando-se continuidade ao certame a partir da correção 
do vício. 
 
11.2.2. O recurso deferido pela Pregoeira, convencendo-se da necessidade de reforma 
da decisão, retornará a fase questionada, corrigindo o vício processual e dando 
prosseguimento ao certame. 
 
12. DA CONTRATAÇÃO 
12.1. Homologada a licitação, o adjudicatário assinará o Contrato que compõe o ANEXO 
III, constando as condições e forma de pagamento, as sanções para o caso de 
inadimplemento e as demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante 
deste Edital. 
 
12.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Contrato, será convocado 
outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
13. DO PAGAMENTO 
13.1. A cada entrega do objeto a CONTRATADA apresentará Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), a qual será encaminhada para ser rubricada pela Secretária de Saúde. 
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13.1.1. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser enviada para os seguintes endereços 
eletrônicos: contfisico@jaguariuna.sp.gov.br com cópia para 
saude.saude@jaguariuna.sp.gov.br 
 
13.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, 
bem como o número do Contrato. 
 
13.3. O pagamento será efetuado até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
 
13.4 Deverá ser obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual 
serão efetivados os pagamentos.  
 
13.4.1 Não será aceita a indicação de Conta Poupança. 
 
14.  PENALIDADES 
14.1 A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar o Contrato, 
quando enviada dentro do prazo de validade de sua proposta ensejarão: 
 
14.1.1. Cobrança pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente 
a valor 10% (dez por cento) sobre o valor total do vencedor. 
 
14.2. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, sendo 
que, a sua aplicação não exime a Licitante vencedora da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura. 
 
14.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 
14.4. Na apresentação de documentação inverossímil ou cometer fraude, o proponente 
ou contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério 
Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 
 
14.4.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura, que será 
concedida sempre que o responsável ressarcir a mesma dos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
14.4.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da entidade 
Licitadora, ficarão assegurados a mesma os direitos elencados no artigo 80 da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. As proponentes deverão observar todas as cláusulas deste Edital, uma vez que o 
seu descumprimento acarretará às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles 
que agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 
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15.2. O objeto deverá estar rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta 
condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
 
15.3. Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de: 
 
15.3.1. Adiar a data de abertura do presente Pregão, dando conhecimento aos 
interessados, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da 
data inicialmente marcada; 
 
15.3.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, 
desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência 
aos interessados; 
 
15.3.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este 
Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das 
propostas, a contar da publicação das alterações. 
 
15.4 A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas 
deste Edital e seus anexos, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
 
15.5. É facultada a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
15.6. O presente Edital e seus anexos serão disponibilizados para consulta, ou para 
aquisição, ao preço de R$ 14,00 (catorze reais), a partir do dia 28 de novembro de 2014, 
no Departamento de Licitações e Contratos, à Rua Alfredo Bueno nº 1235 – Centro, das 
8:00 às 16:00 horas, sendo fornecido o respectivo comprovante de aquisição. Será 
ainda disponibilizado, sem ônus nos portais eletrônicos: 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br e www.bll.org.br.  
 
15.7. A proponente que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus 
anexos deverá solicitá-los por escrito pelo e-mail: 
anapaula_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data 
estabelecida para abertura das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo 
possível, pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna. No caso de ausência da solicitação 
pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, 
claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. 
Telefones para contato: (19) 3867-9757 ou (19) 3867-9801, no horário compreendido 
das 08:00 as 17:00 horas  
 
16. DO FORO 
16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde serão 
propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Edital. 
 

    
                        Jaguariúna, 09 de dezembro de 2014. 

 
                     Tarcísio Cleto Chiavegato 

Prefeito 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 

Lote 01 Especificações 

Alimento a base de 
soja 
 
 
 
 
 

Alimento em pó a base de soja, utilizado em substituição ao leite 
animal, adicionado de vitaminas e minerais, sem lactose, rico 
em isoflavonas. 
Validade: mínimo 180 dias a partir da entrega. 
Embalagem: acondicionado em recipiente de folhas de flandres, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido. 

Quantidade anual Até 126.000 gramas 

 

Lote 02 Especificações 

Alimento Completo 
para Nutrição oral   

Alimento para dieta nutricionalmente completa e balanceada, 
para uso oral, utilizado para prevenir ou corrigir a desnutrição ou 
para terapia nutricional no pré e pós cirúrgico. Ingredientes: 
Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro de 
leite, óleo de girassol rico em oléico, caseinato de potássio, óleo 
de canola baixo em erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo 
de milho, lecitina de soja, fosfato de sódio, carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio, cloreto de cálcio, bitartarato de colina, cloreto 
de magnésio, citrato de cálcio, ascorbato de sódio, taurina, L-
carnitina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, DL-alfa acetato  de 
tocoferil, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, beta caroteno, 
sulfato de cobre, hidrocloreto de piridoxina, acetato de retinil, 
sulfato de manganês, tiamina, riboflavina, colecalciferol, ácido 
fólico, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenato de sódio, 
filoquinona, D-biotina, molibdato de sódio, aromatizante  
Validade: mínimo 180 dias a partir da entrega 
Embalagem: acondicionado em recipiente de folhas de flandres, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido.Sabor baunilha. 
Ensure (conforme receita médica) 

Quantidade Anual 576.000 gramas 

 

Lote 03 Especificações 

Leite em Pó para 
Alimentação de 
Lactentes até 6 
meses 
 
 
 
 

Formulas infantis conforme Codex Alimentarius, sendo, leite em 
pó, base de leite de vaca, para alimentação de lactentes até 6 
meses de vida, enriquecido com LcPufas, com no mínimo de 0,8 
g/ml de prebióticos. 
Devendo Cumprir com o Código de Pratica de Higiene para 
Formulas Infantis para Lactantes e de seguimento conforme 
orientação da ANVISA. 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 
Embalagem: acondicionado em recipiente de folhas de flandres, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido. 

Quantidade Anual Até 2.400.000 gramas 
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Lote 04 Especificações 

Leite em Pó para 
Alimentação de 
Lactentes de 6 a 12 
meses 
 
 
 
 

Formulas infantis conforme Codex Alimentarius, sendo, leite em 
pó, base de leite de vaca, para alimentação de lactentes de 6 
meses até 12 meses de vida, enriquecido com LcPufas, com no 
mínimo de 0,8 g/ml de prebióticos. 
Devendo Cumprir com o Código de Pratica de Higiene para 
Formulas Infantis para Lactantes e de seguimento conforme 
orientação da ANVISA. 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 
Embalagem: acondicionado em recipiente de folhas de flandres, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido. 

Quantidade Anual Até 2.400.000 gramas 

 

Lote 05 Especificações 

Leite em Pó para 
Alimentação de 
Lactentes acima  de 
10 meses 
 
 
 
 

Formulas infantis conforme Codex Alimentarius, sendo, leite em 
pó, base de leite de vaca, para alimentação de lactentes de 
acima de 10 meses de vida, enriquecido com LcPufas, com no 
mínimo de 0,8 g/ml de prebióticos. 
Devendo Cumprir com o Código de Pratica de Higiene para 
Formulas Infantis para Lactantes e de seguimento conforme 
orientação da ANVISA. 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega 
Embalagem: acondicionado em recipiente de folhas de flandres, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido. 

Quantidade Anual Até 172.800 gramas 

 

Lote 06 Especificações 

Formula Infantil a 
Base de Soja para 
Alimentação de 
Lactentes 
 
 
 
 

Formula infantil conforme Codex Alimentarius, a base de soja 
para alimentação de latentes de 0 a 12 meses com ou sem 
segmentação, enriquecido de L-Metionina. 
Devendo Cumprir com o Código de Pratica de Higiene para 
Formulas Infantis para Lactantes e de seguimento conforme 
orientação da ANVISA. 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 
Embalagem: acondicionado em recipiente de folhas de flandres, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido. 

Quantidade Anual Até 192.000 gramas 

 

Lote 07 Especificações 

 Alimento em pó 
para Lactentes com 
regurgitação 
 
 
 
 

Alimento em pó, conforme Codex Alimentarius, sendo, leite em 
pó, base de leite de vaca, para alimentação de lactantes no 1° e 
2° semestre de vida, para lactentes com regurgitação. 
Devendo Cumprir com o Código de Pratica de Higiene para 
Formulas Infantis para Lactantes e de seguimento conforme 
orientação da ANVISA. 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 
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Embalagem: acondicionado em recipiente de folhas de flandres, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido. 

Quantidade Anual Até 432.000 gramas 

 

Lote 08 Especificações 

Alimento Completo 
p/ Nutrição para 
pessoas com 
diabetes 

Alimento nutricionalmente completo e avançada, especialmente 

desenvolvida para pessoas com diabetes, fórmula isenta de 

glúten e lactose, que contribui para a manutenção e 

recuperação de um adequado indice glicêmico. 

 Normocalórico, normoproteica, normolipídica.  

Não Contém glútem, sabor baunilha. 

 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega 
 

 

Quantidade Anual Até 240.000 gramas 

 

Lote 09 Especificações 

Alimento Completo 
para Nutrição oral – 
Criança  

Alimento nutricionalmente completo para Nutrição Oral. Pode 
ser usado como nutrição total, ou como suplemento nutricional 
para reforçar os hábitos regulares de alimentação. Formulado 
com uma combinação de DHA e ARA, prebióticos e prebióticos, 
e que ajudam no crescimento e desenvolvimento de crianças 
com dificuldades alimentares. Isento de lactose e glúten. 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 
Embalagem: acondicionado em recipiente de folhas de flandres, 
integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido. Sabores 
Chocolate e Baunilha.   
Pediasure (conforme receita médica) 

Quantidade Anual 480.000 gramas 

 

Lote 10 Especificações 

Alimento completo 
hipercalórico, com 
fibras para crianças 
de 01 a 06 anos. 

Dieta nutricionalmente completa para administração enteral ou 
via oral especializada para pacientes pediátricos (01 a 06 anos), 
hipercalórica, com fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose 
e glúten, com densidade calórica de 1.5 Kcal/ml e distribuição 
calórica de 11% de proteína, 49% de carboidrato e 40% de 
lipídio. Com teores de vitaminas e minerais que satisfaçam as 
necessidades pediátricas. Apresentação na forma líquida. 
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 
 Embalagens de 200 à 250ml.  

Quantidade Anual Até 288.000 ml 

 

Lote 11 Especificações 

 Espessante instantâneo à base de amido de milho modificado 
para pacientes com disfagia, elaborado para espessar 
alimentos. Isento de lactose e glúten, sem cor e sem sabor. 
Ideal para ser adicionado a preparações quentes ou frias, 
misturando-se bem a líquidos e purês. Necessário que o 
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produto tenha Registro no Ministério da Saúde como 
Espessante. 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega 
 Embalagens de 225 à 240 grs. 

Quantidade Anual Até 144.000 gramas 

 

Lote 12 Especificações 

 Fórmula nutricionalmente completa em pó à base de proteína 
isolada de soja (com no mínimo 70% pts), hipossódica, 
normocalórica e normoprotéica, com densidade calórica entre 
1,0 a 1,3 kcal/ml, isenta de sacarose e lactose, para nutrição 
enteral ou oral. Que atenda 100% IDR para vitaminas e minerais 
em menos de 1100ml. Que permita diferentes diluições e que 
dispense o uso de liquidificador ou mixer para dissolução. Isenta 
de glúten. Apresentação em lata de 800 gramas. 
Validade: no mínimo 1800 dias a partir da entrega. 

Quantidade Anual Até 3.360.000 gramas 

 

Lote 13 Especificações 

 Dieta nutricionalmente completa para crianças de 07 a 12 anos 
de idade, normocalórica e normoprotéica de baixa 
osmolaridade, isenta de sacarose, lactose e glúten. Com 
proteína de 13%, carboidrato de 49% e lipídio de 38%. Com 
fibras solúveis e insolúveis, Kcal de 1.0. Apresentação na forma 
líquida.  
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega. 
Embalagens Frascos de 500ml 

Quantidade Anual Até 1.620.000 ml 

 

Lote 14 Especificações 

 Fórmula nutricionalmente completa em pó à base de proteína 
isolada de soja (com no mínimo 70% pts),com fibras solúveis e 
insolúveis (6 tipos), hipossódica, normocalórica e 
normoprotéica, com densidade calórica entre 1,0 a 1,3 kcal/ml, 
isenta de sacarose e lactose, para nutrição enteral ou oral. Que 
atenda 100% IDR para vitaminas e minerais em menos de 
1100ml. Que permita diferentes diluições e que dispense o uso 
de liquidificador ou mixer para dissolução. Isenta de glúten. 
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 
 Apresentação em lata de 800 gramas. 

Quantidade Anual Até 5.760.000 gramas 

 

Lote 15 Especificações 

 Nutrição oral desenhada especificamente para cicatrização de 
úlceras de pressão e outras situações que exijam estímulo da 
cicatrização. Suplemento alimentar hiperproteíco, acrescido de 
arginina e com alto teor de micronutrientes relacionados à 
cicatrização (zinco, selênio, vitaminas C, A e E), além da 
presença do exclusivo mix de carotenóides. Isento de glúten. 
Densidade calórica 1,25Kcal/ml. Possui 30% de proteínas, (85% 
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de concentrado protéico do leite e 15% arginina = 3g/garrafa 
plástica), 45% de carboidratos (53% de maltodextrina, 35% de 
sacarose e 12% de lactose) e 25% de lipídios (56% óleo de 
canola e 44% de óleo girassol de alto teor oléico).  
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 
Embalagens de 200 à 250ml Sabor baunilha. 

Quantidade Anual Até 1.200.000 ml 

 

Lote 16 Especificações 

 Fórmula líquida, com densidade calórica de 1.2 kcal/ml, isenta 
de lactose, sacarose e glúten, suplementada com fibras solúveis 
e insolúveis (mínimo 20 g/l), com 14% a 20% de proteína , 49% 
a 56% de carboidrato, 29% a 35% de lipídios. Adicionado de 
todas as vitaminas e sais minerais.Apresentação na forma 
líquida.  
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 
Embalagens de 237 à 250ml. 
Jevity 1.2 ( conforme receita médica) 

Quantidade Anual Até 2.047.680 ml 

 

Lote 17 Especificações 

 Módulo de fibras solúveis e insolúveis em pó para dieta enteral 
ou oral sem sabor, e que apresenta pelo menos 5 (cinco) tipos 
de fibras.   
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega 
Embalagens de 200 à 400 gramas. 

Quantidade Anual Até 84.000 gramas 

 

Lote 18 Especificações 

 Nutrição oral hipercalórica (que aceite diluição até 1,5 Kcal/ml), 
nutricionalmente completa com no mínimo 20% de proteína, 
isenta de lactose e glúten. Acrescido de fibras (mais de 10g por 
litro) solúveis. Que atenda 100% da IDR em até 600 ml. 
Apresentação em pó, sem sabor.  
Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega 
Embalagens de 300 a 400 gramas. 

Quantidade  Anual Até 1.407.000 gramas 

 

Lote 19 Especificações 

 Fórmula líquida, com densidade calórica de 1.0kcal/ml, 
nutricionalmente completa. Com formulação exclusiva para 
atender as necessidades de pacientes com diabetes tipo 1 e 2 
ou com intolerância à glicose.  Isenta de lactose, sacarose e 
glúten. Suplementada com fibras, com 14% a 20% de proteína 
(100% caseinato), 30% a 35% de carboidrato, 45% a 55% de 
lipídios. Adicionado de todas as vitaminas e sais minerais. 
Apresentação na forma líquida.  
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 
Embalagens de 1000 ml. 
Glucerna RTH ( conforme recita médica) 
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Quantidade Anual Até 3.120.000 ml 

 

Lote 20 Especificações 

 Dieta enteral ou oral polimérica, para crianças de 0 a 12 meses. 
Hipercalórica, com densidadecalórica de 1.0kcal/ml, 
nutricionalmente completa. Isenta de sacarose e glúten. Com 
LC-Pufas, nucleotídeos e prebióticos (0,8g/100ml). 
Apresentação na forma liquida. 
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 
 Embalagens de 100ml.  

Quantidade Anual Até 864.000 ml 

 
 

 

Lote 21 Especificações 

 Nutrição oral, nutricionalmente completa para crianças a partir 
de 1 ano de idade, hipercalórica, fornecendo alto aporte de 
nutrientes em pequeno volume. Contém excelente perfil lipídico, 
é rica em vitaminas e minerais. Enriquecida com mix de 
carotenóidese com exclusivo MF6, com 60% de fibras solúveis e 
40% de fibras insolúveis. Isenta de lactose e glúten.   Densidade 
calórica 1,5 Kcal/ml. Possui9% de proteínas  (100% caseinato 
de sódio e cálcio), 50% de carboidratos (84% de maltodextrina e 
16% de sacarose) e 41% de lipídeos (56% de óleo de canola e 
44% de óleo de girassol de alto teor oleico). Apresentação na 
forma líquida. 
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 
 Embalagem de 200ml. Sabor Baunilha. 
Fortini Multi Fiber (conforme receita Médica) 

Quantidade Anual Até 432.000 ml 

 

Lote 22 Especificações 

 Composto nutricional oral, desenvolvido para atender as 
necessidades de pacientes com Alzheimer leve. Enriquecido 
com EPA, DHA, Uridina, Colina, Fosfolipídeos e vitaminas do 
complexo B. Apresentação em embalagem plástica de 125ml. 
Sabor baunilha. 
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 

Quantidade Anual Até 126.000 ml 

 

Lote 23 Especificações 

 Nutrição enteral, desenhada especificamente para cicatrização 
de úlceras por pressão, nutricionalmente completa, 
normocalórica, hiperproteica, suplementada com arginina 
(mínimo 8 g por litro) e alto teor de micronutrientes relacionados 
à cicatrização (zinco, vit A, C e E). Enriquecido com fibras 
solúveis e insolúveis (6 tipos, 15g/l), com mix de 
carotenoides.Osmolaridade de até 320 mOsm/L. Isento de 
lactose, sacarose e glúten. Com comprovação científica em 
cicatrização de feridas. Apresentação na forma liquida frasco 
500 ml. 
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Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 

Quantidade Anual Até 2.502.000 ml 

 

Lote 24 Especificações 

 Terapia Nutricional oral, líquida, hipercalórica (2,4 kcal/ml) e 
normoproteíca. Isento de sacarose, latose e glúten.  
Embalagem de 125 ml. 
Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega 

Quantidade Anual Até 3.000.000 ml 

 

Lote 25 Especificações 

 Dieta hipoproteíca e hipercalórica, rica em aminoácidos 
essenciais, prevenindo a desnutrição sem aumento da uréia e 
compostos nitrogenados. Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Densidade calórica 1,3 Kcal/ml. Possui 10% de proteínas 
(60,7% de caseinato e 39,3% de aminoácidos essenciais), 69% 
de carboidratos (100% maltodextrina) e 21% de lipídios (30% 
de óleo de milho e 70% de óleo de canola).Sabor Baunilha,  

Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 

Embalagem: envelope 90 gramas  

Nutrisson Advanced Nefro (conforme receita médica) 

Quantidade Anual 324.000 gramas 

 

Lote 26 Especificações 

 
 
 

Composto lácteo em pó específico para crianças de 01 a 05 
anos, fortificada com vitaminas e minerais. Deve ser 
suplementada com DHA/ARA para desenvolvimento cerebral e 
visual da criança. 
Embalagem: lata de 400 gramas 

Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 

Quantidade Anual 288.000 gramas 

 

Lote 27 Especificações 

 
 
 

Alimento para nutrição oral, especialmente formulado para 
pessoas com diabetes e situações de hiperglicemia. Suplemento 
nutricionalmente completo e normocalórico, composto por 50% 
de proteína isolada de soja e 50% de proteína do soro do leite. 
Alto aporte de monoinsaturados e baixos teores de gorduras 
saturadas. Enriquecido com fibras solúveis e insolúveis, com 
maior aporte de fibras solúveis (83%). Baixo índice glicêmico. 
Isento de sacarose e glúten. Acrescido do exclusivo mix de 
carotenóides. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml. Possui 19% de 
proteínas (50% de proteína isolada de soja e 50% de proteína do 
soro do leite), 47% de carboidratos (27% amido de tapioca, 31% 
de lactose e 38% de isomaltulose) e 34% de lipídios (43% de 
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óleo de girassol, 54% de óleo de canola e 3% de óleo de 
peixe).Sabor baunilha – frasco com 200 ml 

Validade: no mínimo 180 dias a partir da entrega. 

Diasip ( conforme receita médica) 

Quantidade Anual 720.000 ml 

 

Lote 28 Especificações 

 Fórmula infantil à base de proteínas do soro do leite 
extensamente hidrolisadas, com triglicérides de cadeia média, 
DHA, ARA e sem adição de lactose. Com mais de 90% de 
eficácia na alergia ao leite de vaca e soja com comprometimento 
do trato gastrointestinal e com restrição à lactose. Indicado para 
lactentes e crianças de primeira infância com alergia às 
proteínas intactas do leite de vaca e soja com comprometimento 
do trato gastrintestinal e com restrição a lactose. Com 11% de 
proteína (100% proteínas do soro do leite extensamente 
hidrolisadas), mínimo de 41% de carboidrato, mínimo de 45% de 
gordura, com adição de  óleo de peixe e óleo de M. alpina rico 
em ARA. Lactose 0g/100 ml. Não contém glúten. Sem 
sabor.Lata com 400 gramas. 
Validade: no mínimo de 180 dias a partir da entrega. 

Quantidade Anual 144.000 gramas 

 

Lote 29 Especificações 

 Fórmula hipoalergênica a base de 100% de proteína 
extensamente hidrolisada do soro do leite, acrescido de Lc 
Pufas e nucleotídeos. Isento de sacarose, frutose e 
glutém.Indicações: Alergia ao leite de vaca e ou soja. 
Validade: no inimo180 dias a partir da entrega 
Apresentação lata de 400 gramas. 

Quantidade Anual 144.000 gramas 

 

Lote 30 Especificações 

 Triglicerídeos de Cadeia Média com AGE. Indicado para 
pacientes que necessitem de um aporte calórico maior 
proveniente de lipídeos de fácil absorção, entre eles: Dificuldade 
digestiva ou absortiva, distúrbios no transporte linfático, doenças 
que induzem à desnutrição, estresse metabólico e 
hipermetabolismo.  Apresentação: Frasco 250ml.  

Validade: No mínimo 90 dias a partir da entrega 

Quantidade Anual 45.000 ml 

 

 

ANEXO II 
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
   DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 
multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____________________ 
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________________________ é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 
Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 003/2014, realizado pela 
Prefeitura do Município de Jaguariúna. 
 
 
 
 
     _________________, _____, de ________de 2014.  
 
 
 

 
________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
Nome: __________________________ 
RG nº: ________________________ 
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ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/____ PARA REGISTRAR PREÇOS PARA 
PARA FORNECIMENTO DE LEITE DE SOJA E DIETAS ALIMENTARES ADULTO E 
INFANTIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 
 
Processo Administrativo n° 13.013/2014. 
Contrato nº. ____/2014. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, nº 
1235 – Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 46.410.866/0001-71 neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Tarcisio Cleto Chiavegato, 
Brasileiro, Casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.481.699-8 – 
SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 056.597.528-53, residente e domiciliado na Praça 
Carlos Gomes, nº 14, Jardim Paraiso, neste município de Jaguariúna, Estado de São 
Paulo, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a 
Empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, a 
Rua/Av.___________________, nº. ______ Bairro: _____________, CEP.: 
___________, no Município de ____________, Estado de São Paulo, representada 
neste ato por seu Procurador Senhor _________________, Nacionalidade, Profissão, 
portador da Cédula de Identidade   RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº 
_______________, residente e domiciliado à Rua _______________ - Bairro: 
____________, CEP.: __________, no Município de ___________, Estado de 
____________, doravante denominada DETENTORA, têm entre si justo e acertado  
REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado, decorrente da Licitação 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 003/2014, com fundamento na 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 e pela Lei 
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 (Lei Geral das Micros e Pequenas 
Empresas), Decreto Municipal nº 2.622/2007 e Decreto Federal nº 3.555 de 08 de 
agosto de 2000, mediante as cláusulas a seguir especificadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais 
para o registro de preços referentes ao fornecimento de leite de soja e dietas 
alimentares adulto e infantil nas quantidades, especificações e marcas/fabricante abaixo 
mencionados: 
 

Lote ___:________________, Marca:_________________; Quantidade: ____________ 
Lote ___:________________, Marca:_________________; Quantidade: ____________ 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA   
2.1 A entrega do objeto deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis contados da Ordem 
de Fornecimento, conforme quantidades solicitadas pelo Setor de Controle Físico e 
Almoxarifado, com validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de emissão da 
Nota Fiscal, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
desta Ata.  
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2.2 A entrega do objeto deverá ser feita no Almoxarifado Central da Saúde, sito à 
Avenida Antonio Pinto Catão, n° 996, Bairro: Jardim Planalto, mediante prévio contato 
telefônico com a Sra. Regiane, através do telefone (19) 3867-3871 ou (19) 3937-4919 
de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 as 15:00 horas. 
 
2.3.  A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a Prefeitura. 
 
2.4 O Órgão Gerenciador não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de 
Preços, podendo a seu critério cancelá-lo ou promover licitação específica quando julgar 
conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, seja assegurada 
à empresa detentora da ata a preferência em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora 
terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:  
4.1 O Órgão Gerenciador obriga-se a: 
 
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata; 
 
b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de 
Registro de Preços; 
 
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
 
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a 
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; 
 
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na 
presente Ata de Registro de Preços; 
 
f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; 
 
g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação, na presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:   
a) assinar a Ata de Registro de Preços; 
 
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento;  
 
c) entregar o(s) lote(s) solicitado(s) nos prazos estabelecidos na Ordem de 
Fornecimento  emitida pela Secretaria de Saúde; 
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d) fornecer o(s) lote(s) conforme especificações, marcas e preços registrados na 
presente Ata de Registro de Preços;  
 
e) entregar o(s) lote(s) solicitado(s) no respectivo endereço mencionado em Cláusula 
2.2.  
 
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata de Registro de Preços;  
 
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
 
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da 
data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;  
 
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente Ata de Registro de Preços;  
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

6.1. O(s) valor(es) unitário(s) e total(is) para a aquisição do objeto constante em 
Cláusula 1.1 é (são) de: Lote 01, com valor unitário R$ ______  (____________) e total 
de R$ ______ (_______________); Lote 02, com valor unitário R$ ______  
(____________) e total de R$ ______ (_______________), apresentado(s) como lance 
final pela CONTRATADA, devidamente aprovado(s) pela CONTRATANTE, que perfaz o 
valor global de R$ ______ (_________). 
 
6.2 O(s) valor(es) retro referido(s) são final(is) e irreajustável(is), não se admitindo 
qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e 
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 
 
6.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da rubrica 
orçamentária n°021101 10.302.0028.2028.0000 3.3.90.32.0 01 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.0   CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. A cada entrega do objeto constante em cláusula 1.1 a CONTRATADA apresentará 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual será encaminhada para ser rubricada pela 
Secretária de Saúde. 
 
7.1.1. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser enviada para os seguintes endereços 
eletrônicos: contfisico@jaguariuna.sp.gov.br com cópia para 
saude.saude@jaguariuna.sp.gov.br 
 
7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, 
bem como o número do Contrato. 
 
7.3. O pagamento será efetuado até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
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7.4 Deverá ser obrigatoriamente anexada à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), número 
da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão 
efetivados os pagamentos.  
 
7.4.1 Não será aceita a indicação de Conta Poupança. 
 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito 
nos casos de: 
 
8.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 
8.2.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
 
8.2.2 A Detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
 
8.2.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de 
Preços; 
 
8.2.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
 
8.2.5 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela 
Administração; 
 
8.2.6 Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.2.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 
 
8.2.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.   
 
8.3 Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 
 
8.3.1 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser 
formulada com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Administração a aplicação 
das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam aceitas as 
razões do pedido. 
 
8.4 A Administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes 
classificadas, nos termos do edital para assumirem o objeto da Ata de Registro de Preços, 
desde que concordem com o fornecimento nas condições propostas pela detentora. 
 
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES: 
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9.1 A inexecução total desta Ata de Registro de Preços, importará à DETENTORA a 
suspensão do direito de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou 
Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 anos ou 60 meses conforme artigo 7º da Lei 
nº 10.520/02, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da Ata de Registro de Preços. 
 
9.1.1 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não 
terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a 
DETENTORA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
 
9.2 Se a DETENTORA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a 
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
da Lei Federal nº 8.883/94, sem prejuizo das sanções do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
 
9.3 Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades 
elencados nos itens precedentes. 
 
9.4 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 
DETENTORA tiver direito ou recebidos de forma amigável diretamente da DETENTORA 
ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO: 
10.1 A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas 
delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, 
do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a DETENTORA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de 
multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Ata de Registro de 
Preços.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e 
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência 
social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, 
em especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas  na Legislação Federal 
(Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu 
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ÓRGÃO 
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
 
11.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao 
ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e 
representantes na entrega do objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR 
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 
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11.3 A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela entrega do objeto, 
danos e prejuízos que ele venha diretamente ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o ÓRGÃO GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO 
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos 
mesmos. 
 
11.4 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a 
qualquer tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo 
daqueles já entregues. 
 
11.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto 
entregue que não atender às especificações, ou que sejam considerado inadequado 
pela fiscalização, os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem 
nenhum ônus para o ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
11.6 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as 
obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
 
11.7 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei nº 8.666/93, que 
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA: 
12.1 Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões, 
a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desta Ata de 
Registro de Preços e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de 
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VALOR GLOBAL ESTIMADO DA FUTURA 
CONTRATAÇÃO: 
13.1 Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ 
___________ (________),para todos os efeitos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGÊNCIA: 
14.1 Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, 
contados de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
15.1 Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de 
Ciência e Notificação, conforme Anexo V, relativo, se for o caso, à transmissão deste 
Processo  perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: 
16.1 Elegem as partes  o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde 
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Registro de 
Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por  mais privilegiado que seja. 
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E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes 

legais, assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo 
presentes. 
     
 
      Jaguariúna, ____ de ____________ de 2014. 
 
 
____________________________________________________ 
ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
 
______________________________________  
DETENTORA  
 
 
Testemunhas: _______________________     _____________________________ 
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ANEXO IV 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 
Processo Administrativo Nº 13.013/2014 
Contrato n° _____/2014. 
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Objeto: Fornecimento de leite de soja e dietas alimentares adulto e infantil 
Contratada: __________________________________________________ 
 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA 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, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomada, 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 n° 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
  
 

                                                            Jaguariúna, __ de ________ de 2014. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
 
 
 
__________________________________________ 
DETENTORA  
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