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EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Fornecimento de materiais de papelaria, aparelhos telefônicos e periféricos.   
 
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 Leilões do Brasil. 
 
 Recebimento das propostas:  
Das 09:00h do dia 22/02/2016 até as 08:30h/min do dia 07/03/2016. 
 
 Abertura das propostas: 
07/03/2016 às 09:00 h 
 
 Início da Disputa de Preços: 
07/03/2016 às 09:30 h/min.  
 
 Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). 
 
Dotação Orçamentária:  
 
FUNDAMENTO LEGAL: 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 N° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°147 de 07 de 
Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), Decreto Municipal nº 2509/2006 
e Decreto Municipal n° 3.334 de 28 de Maio de 2015.) 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) 3867-9780, com Aline, pela Internet 
através do site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, ou diretamente pelo 
e-mail: aline_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 de Contrato; 
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ANEXO IV- Termo de Ciência e Notificação. 
 
2. OBJETO 
2.1. Fornecimento de materiais de escritório, aparelhos telefônicos e periféricos, conforme 
especificações e quantidades descritas no ANEXO I. 
 
3.  PRAZO, FORMA e LOCAL DE ENTREGA:  
3.1 A entrega do objeto deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis contados da Ordem de 
Aquisição, conforme quantidades solicitadas pelo funcionário do Almoxarifado, pelo período de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato.  
 
3.2 A entrega do objeto deverá ser feita no Almoxarifado Central, sito à Rua Maranhão, n° 
2.203, Bairro: Capotuna, mediante prévio contato telefônico com o Sr. André Tavares, através 
do telefone (19) 3867-4805 ou (19) 3867-3556 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 
as 17:00 horas. 
 
3.3.  A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a Prefeitura. 
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. 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: 
 
4.2.  Consórcios; 
 
4.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar a qualquer órgão ou entidade da Administração 
direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 
4.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Jaguariúna; 
 
4.5. Empresas com falência decretada ou em recuperação judicial; 
 
4.6. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Jaguariúna. 
 
5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
5.1 As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 
www.bll.org.br na opção “BLL Compras”, 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. 
 
5.2 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. 
 
5.3 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. 
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5.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
pregão eletrônico. 
  
5.5 O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 
 
5.6 A licitante deverá apresentar marca para todos os lotes que cotar. 
 
5.7 As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão no cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio, o seu regime de 
tributação. 
 
6.0 REFERÊNCIA DE TEMPO 
6.1 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. 
 
7.0 DA HABILITAÇÃO  
7.1 Após a sessão a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) encaminhar a proposta 
devidamente assinada, juntamente com os documentos de habilitação descritos em cláusula 
7.2 à 7.3 do Edital, (em original, cópia autenticada ou por publicação oficial), todos dentro do 
seu prazo de validade ou aqueles que não possuem prazo de validade deverão ter sido 
expedidos com antecedência de até 90 (noventa) dias da abertura da sessão publica.  
 
7.1.2. Os documentos deverão ser encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos, 
sito 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 02 (dois) dias úteis a contar da data do 
encerramento da etapa de lances, independente de comunicação da Pregoeira durante a 
sessão. Não serão aceitos documentos, declarações e propostas emitidas após a data de 
abertura do certame, salvo o disposto na Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da 
Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014. 
 
7.1.3. No caso de envelopes endereçados via Correio, a empresa vencedora deverá enviar o 
código de rastreamento ao endereço eletrônico: aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, para 
confirmação da data de postagem, evitando assim que a empresa seja prejudicada quanto aos 
prazos. 
 
7.2 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; 
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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; 
 
7.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
 
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 relativa à Fazenda Federal a à Seguridade Social – INSS em nome do 
licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação de CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN  Expedida pela Secretaria da Receita Federal, com 
prazo de validade em vigor.  
 
O item acima deverá ser obtido no site da Receita Federal, através do link: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/formaNI
Certidao.asp?Tipo=1, pois desde o dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. 
A Receita Federal expede uma única certidão que abrange a regularidade das contribuições 
previdenciárias e de terceiros. 
 
As certidões constantes do item C serão aceitas separadamente, caso ainda estejam com o 
prazo de validade em vigor. 
 
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 a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação 
regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
h) 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. 
 
7.4. As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa. 
 
7.5. 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 
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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.  
 
7.6. 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;  
 
7.7. 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. 
 
7.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.7 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. 
 
8.0. DA SESSÃO PÚBLICA  
Esta licitação é do tipo menor preço e a classificação se dará pela ordem crescente dos preços 
propostos. 
 
9.1. Para obter acesso ao sistema de pregão eletrônico deverá:  
 
9.1.1.  Dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, bastando conectar-se 
ao site Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL Compras.  
 
9.1.2. Ter a sua chave e senha, pessoal e intransferível, para poder acessar qualquer pregão 
eletrônico.  
 
9.1.3. 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.  
 
9.1.4. 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.  
 
9.1.5. Digitar senha credenciada e encaminhar a proposta de preços, na data e horário limite 
estabelecidos.  
 
9.1.6. Reconhecer que ao encaminhar sua proposta está de acordo e atende às exigências de 
habilitação previstas no edital.  
 
9.1.7. 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. 
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9.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances; 
 
9.3. 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; 
 
9.4. 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. 
 
9.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 
 
9.6. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo 
número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de 
mercadorias associada. 
 
9.7. 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 informada do seu 
recebimento ficando registrado o horário e valor.  
 
9.8. Somente serão aceitos lances de valores inferiores ao valor do último lance registrado no 
sistema.  
 
9.9. Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
 
9.10. As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. As 
demais licitantes não saberão quem é o autor do lance.  
 
9.11. Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com a Pregoeira o sistema 
poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando a Pregoeira, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos.  
 
9.11.1. 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.  
 
9.12. 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.  
 
9.12.1. A Pregoeira poderá encerrar facultativamente a sessão, mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos.  
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9.12.2. 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.  
 
9.13. 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.  
 
9.14.  As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas verificadas pela 
Pregoeira, para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação. 
 
9.15. Referente ao Lote 32 (Papel Sulfite), a licitante vencedora deverá enviar amostra em 
embalagem original, em até 02 (dois) dias úteis, para aprovação do setor de Fotocopias.  
 
9.16. 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 02 (dois) dias úteis a 
contar da data do encerramento da etapa de lances, independente de comunicação da 
Pregoeira.  
 
9.17. 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. 
 
9.18. 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. 
 
9.19. 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 a Pregoeira poderá negociar com a participante para que seja obtido preço 
melhor. 
 
9.20. A Pregoeira, observando-se o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, 
aplicará as penalidades previstas neste Edital. 
 
9.21. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado 
ao autor da proposta ou lance de menor preço unitário por lote. 
 
9.22. Os atos do procedimento e as circunstâncias relevantes serão registrados em ata e 
publicados pelo sistema.  
 
9.23. 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. 
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10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1. 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. 
 
10.2. Caso haja recurso, os interessados deverão encaminhar para o e-mail: 
aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br com copia para licitações@jaguariuna.sp.gov.br, no 
prazo de três dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais 
proponentes desde logo intimados a apresentar contrarrazões 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. 
 
10.2.1. O recurso indeferido pela Pregoeira, será submetido a 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. 
 
10.2.2. 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. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
11.1. 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. 
 
1.2. 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. 
 
12. DO PAGAMENTO 
12.1. A cada entrega do objeto a CONTRATADA apresentará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a 
qual será encaminhada para ser rubricada pelo Secretário de Administração e Finanças. 
 
12.1.1. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser enviada para o seguinte endereço eletrônico: 
patrimonio@jaguariuna.sp.gov.br.  
 
12.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, bem 
como o número do Contrato. 
 
12.3. O pagamento será efetuado até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
 
12.4 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.  
 
12.4.1 Não será aceita a indicação de Conta Poupança. 
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13.  PENALIDADES 
13.1 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: 
 
13.1.1. Cobrança pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 10% 
(dez por cento) sobre o valor total do vencedor. 
 
13.2. 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. 
 
13.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 
13.4. 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: 
 

13.4.1. 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. 
 
13.4.2. 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. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. 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. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de: 
 
14.3.1. 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; 
 
14.3.2. 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; 
 
14.3.3. 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. 
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14.4 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. 
 
14.5. É facultada a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
14.6. 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 22 de fevereiro de 2016, 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.  
 
14.7. A proponente que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos 
deverá solicitá-los por escrito pelo e-mail: aline_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) 3867-9801 ou (19) 3867-9780, 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, 18 de Fevereiro de 2016. 
                      
 
 
 

Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 

LOTE QTDE UN 
DESCRIÇÃO 

1 40 UN ALMOFADA PARA CARIMBO: Para carimbos manuais, medindo no mínimo 6 x 
11cm, cor Azul 

2 40 UN ALMOFADA PARA CARIMBO: Para carimbos manuais, medindo no mínimo 6 x 
11cm, cor Preto 

3 40 UN ALMOFADA PARA CARIMBO: Para carimbos manuais, medindo no mínimo 6 x 
11cm, cor Vermelho 

4 120 UN TELEFONE COM FIO: Com funções Redial, Pause, Mudo e Flash, com chave 
seletora de Tom e Pulso, cor preta 

5 200 UN 
APONTADOR: Feito em plástico rígido, com um furo, retangular, com lâmina 
de aço inoxidável, com depósito grande de no mínimo 04 cm, com selo do 
INMETRO na embalagem , nas cores azul, vermelho, amarelo ou verde. 

6 1.200 UN BORRACHA: Na cor branca, nº40, embalado em caixas com 40 unidades , 
contendo na embalagem selo do INMETRO e identificação do fabricante. 

7 200 UN CADERNO UNIVERSITÁRIO: Espiral, galvanizado com pauta e margem, 96 
folhas, capa dura. 

8 2.000 UN 
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO: Em Polionda, medindo 360x250x135 mm, na 
cor cinza, em embalagem de 50 unidades plástica ou papelão, com 
identificação de marca e  fabricante na embalagem. 

9 120 UN 
CANETA MARCADOR P/RETROPROJETOR: Composta por resinas 
termoplásticas, corantes,  solventes,  ponta de poliéster de 2.0mm, com selo 
do INMETRO na embalagem, na cor Azul 

10 240 UN 
CANETA MARCADOR P/RETROPROJETOR: Composta por resinas 
termoplásticas, corantes,  solventes,  ponta de poliéster de 2.0mm, com selo 
do INMETRO na embalagem, na cor Preto 

11 120 UN 
CANETA P/RETROPROJETOR: Composta por resinas termoplásticas, corantes,  
solventes,  ponta de poliéster de 2.0mm, com selo do INMETRO na 
embalagem, na cor Vermelha 

12 50 CX COLCHETES: Galvanizado, tamanho nº 04, caixa com 72 un. 

13 40 CX COLCHETES: Galvanizado, tamanho nº 10, caixa com 72 un. 
14 30 CX COLCHETES: Galvanizado, tamanho nº 15, caixa com 72 un. 

15 80 UN FITA ADESIVA GRANDE: Feito em polipropileno, transparente, medindo 
12mm x 40m  em embalagem plástica. 

16 300 UN 
DVD-R: Para gravação de áudio, vídeo e dados, óptica gravável, capacidade 
de 4,7 GB, embalado individualmente em embalagem acrílica transparente 
na parte superior, com identificação do fabricante 

17 600 PCT ELÁSTICO: Feito em látex, em embalagem plástica ou papel de 100 gramas, 
com identificação do fabricante na embalagem. 

18 150 UN 
ESTILETE: Corpo em plástico rígido de aproximadamente 15cm, lâmina de aço 
inoxidável com 1,8 cm de largura, nas cores azul, preta ou vermelha. Com 
identificação do fabricante na embalagem. 

19 50 ENV ETIQUETA AUTO ADESIVA: Medindo 12,7 x 44,45mm, para impressoras 
Inkjet/laser, envelope com no mínimo 2.000 un etiquetas brancas. 
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20 50 ENV ETIQUETA AUTO ADESIVA: Medindo 138,11 X 106,36mm, para impressoras 
Inkjet/laser, envelope com no mínimo 100 un etiquetas brancas. 

21 30 ENV ETIQUETA AUTO ADESIVA: Medindo 279,4 X 215,9mm, para impressoras 
Inkjet/laser, envelope com no mínimo 25 un etiquetas brancas. 

22 150 ENV ETIQUETA AUTO ADESIVA: Medindo 33,9 X 101,6mm, para impressoras 
Inkjet/laser, envelope com no mínimo 350 un etiquetas brancas. 

23 40 ENV ETIQUETA AUTO ADESIVA: Medindo 50,8 X 101,6mm, para impressoras 
Inkjet/laser, envelope com no mínimo 250 un etiquetas brancas. 

24 100 ENV ETIQUETA AUTO ADESIVA: Medindo 84,7 X 101,6mm, para impressoras 
Inkjet/laser, envelope com no mínimo 150 un etiquetas brancas. 

25 60 UN 
FICHARIO UNIVERSITÁRIO: Na cor Preta, com 04 argolas, medindo 
250x335x40mm, com identificação de marca ou fabricante no fichário. 

26 110 UN GRAMPEADOR PEQUENO: De mesa, para até 10 folhas, estrutura metálica, 
base com no mínimo 11cm para grampo 26/6. 

27 50 UN 
GRAMPEADOR MÉDIO: De mesa, para até 30 folhas com estrutura metálica 
de aproximadamente 20cm, para grampos 26/6, embalados individualmente 
em caixas com identificação do fabricante. 

28 120 PCT GRAMPO U: Galvanizado, pacote com 50 un 

29 260 UN LIVRO ATA: Medindo 216x320 mm, vertical na cor preta, com 100 folhas 
numeradas, capa dura. 

30 70 UN 
MOUSE ÓPTICO PS2: Óptico, com 02 botões e roller, com fio para Windows 
XP e superior, medindo aproximadamente 11cm de comprimento, com 
identificação de marca e fabricante .Nas cores Preto ou Preto e Cinza. 

31 180 UN 
MOUSE ÓPTICO USB: Óptico, com 02 botões e roller, com fio, para Windows 
XP e superior, medindo aproximadamente 11cm de comprimento, com 
identificação de marca e fabricante .Nas cores Preto ou Preto e Cinza. 

32 5.000 PCT 

PAPEL SULFITE: Gramatura 75G/M2, formato A4,  medindo 210 x 297mm, cor 
branca, alvura mínima de 90% conforme norma ISO, PH Alcalino cor branca 
em embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou 
CERFLOR,  Livre de cloro Elementar (ECF), embalagem com 500 folhas, com 
identificação de marca e fabricante na embalagem, a amostra vencedora 
deverá passar por teste no Setor de Fotocopia para aprovação. 

33 1.000 UN 
PASTA AZ: Registrador A/Z, reforçada com bordas inferiores de alumínio, com 
presilhas internas de ferro para trava de ferro, com lombada larga, 
359x280x80 mm, na cor azul 

34 550 UN PASTA CATÁLOGO: Na cor Preta, com 50 envelopes plásticos e com visor, 
medindo 245x335x20mm. 

35 1.000 UN PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO: Em papelão, pesando 280G/m2, tamanho 
ofício,na cor AZUL,com identificação do fabricante na embalagem 

36 15 UN PERFURADOR GRANDE: Para até 100 folhas, com escala e depósito 

37 50 UN PERFURADOR: Para  até 30 folhas, com escala e depósito 

38 200 PCT 

PILHA AAA PALITO:Tipo alcalina na voltagem de 1,5V, tamanho AAA,sem 
adição de mercúrio em sua formulação, acondicionado em embalagem c/02 
unidades, constando na embalagem telefone do SAC, validade e indicação de 
descarte em lixo específico. Com informações em Português. 

39 300 PCT 
 PILHA PEQUENA AA:Tipo alcalina na voltagem de 1,5V, tamanho AA,sem 
adição de mercúrio em sua formulação, acondicionado em embalagem c/04 
ou 02 unidades,desde que totalize 1.200 unidades, constando na embalagem 
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telefone do SAC, validade e indicação de descarte em lixo específico. Com 
informações em Português. 

40 120 UN PRANCHETA: em acrílico, tamanho ofício, com presilha de metal nas cores 
fumê, transparente ou azul. 

41 500 PCT 
RECADO AUTO ADESIVO GRANDE: Auto adesivo, amarelo, medindo 10x7,5 
cm, em embalagem individual c/100 folhas, com identificação do fabricante 
na embalagem. 

42 500 UN RÉGUA 30 CM: Feita de plástico rígido transparente, com 30cm e com 
identificação do fabricante na régua. 

43 80 UN 
TECLADO USB: Padrão ABNT II, Preto, com fio, com tecla iniciar do Windows, 
com ajuste de inclinação, com todos caracteres da lingua portuguesa, plug 
and play, para Windows XP e superior. 

44 40 UN 
TINTA P/CARIMBO: Para carimbos tipo almofada, composto por resinas 
termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos. Frasco de 42 ml 
aproximadamente, cor Azul 

45 40 UN 
TINTA P/CARIMBO: Para carimbos tipo almofada, composto por resinas 
termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos. Frasco de 42 ml 
aproximadamente, cor Preto 

46 40 UN 
TINTA P/CARIMBO: Para carimbos tipo almofada, composto por resinas 
termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos. Frasco de 42 ml 
aproximadamente, cor Vermelha 

47 100 UN 

UMIDIFICADOR DE DEDOS: Composto por água desmineralizada, etileno 
glicol, propileno, glicol, essência, benzoato de sódio, com identificação do 
fabricante e responsável químico na embalagem, embalagem com 12g, no 
formato redondo. 

 
 
 Observação: O item 32, somente será adjudicado após aprovação no setor de 

fotocopias. 
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ANEXO II 
 

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 123 de 
2006, devidamente alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de Agosto de 2014, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra. 
 
 
 
     _________________, _____, de ________de 2016.  
 
 
 

 
________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
Nome: __________________________ 

RG nº: ________________________ 
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ANEXO III 
 
MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA, E A EMPRESA ____________________, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, APARELHO TELEFÔNICO E PERIFÉRICOS 
 
Processo Administrativo n° 2025/2016 
Contrato nº. ____/2016. 
 
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 CONTRATANTE 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 CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue: 
 
1.0 DO OBJETO 
1.1 Fornecimento de materiais de escritório, aparelho telefônico e periféricos, conforme 
especificações, quantidades e marcas mencionadas abaixo: 
Lote ___:________________, Marca:_________________; 
Lote ___:________________, Marca:_________________. 
 
2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da aquisição, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 
Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes 
documentos: 
 a-) Pregão Eletrônico nº 002/2016 
 b-) Processo Administrativo n° 2.025/2016 
 
2.2 Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em 
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger o fornecimento do 
objeto contratado. 
 
3.0  PRAZO, FORMA e LOCAL DE ENTREGA:   
3.1 A entrega do objeto deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis contados da Ordem de 
Aquisição, conforme quantidades solicitadas pelo funcionário do Almoxarifado, pelo período de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura deste. 
 
3.2 A entrega do objeto deverá ser feita no Almoxarifado Central, sito à Rua Maranhão, n° 
2.203, Bairro: Capotuna, mediante prévio contato telefônico com o Sr. André Tavares, através 
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do telefone (19) 3867-4805 ou (19) 3867-3556 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 
as 17:00 horas. 
 
3.3.  A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a CONTRATANTE. 
 
4.0  DO(S) VALOR(ES) 
4.1. 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$ ______ 
(_________). 
 
4.2 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. 
 
4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação 
orçamentária n° 75 51 4.122.11.2011 339030.16. 
 
5.0   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 pelo Secretário de 
Administração e Finanças. 
 
5.1.1. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser enviada para ao seguinte endereço eletrônico: 
patrimonio@jaguariuna.sp.gov.br.  
 
5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, bem 
como o número do Contrato. 
 
5.3. O pagamento será efetuado até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
 
5.4 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.  
 
5.4.1 Não será aceita a indicação de Conta Poupança. 
 
6.0 PENALIDADES: 
6.1 A inexecução do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de contratar 
com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 
(cinco) anos ou 60 (sessenta) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como 
multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato. 
 
6.2 Se a CONTRATADA 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. 
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6.3 A entrega do objeto fora das características especificadas, ocasionará o não recebimento, 
podendo acarretar desta forma na rescisão do contrato, conforme Cláusula 7.1. 
  
6.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não terão 
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a 
CONTRATADA 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. 
 
6.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencados 
nos itens precedentes. 
 
6.6 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
7.0  RESCISÃO: 
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, 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. 
 
7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei 
nº 8.666/93. 
 
7.3 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 CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.  
 
8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
8.1. A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e saúde de 
seus empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de acidentes de 
trabalho, principalmente a Portaria nº 3214 de 08 de Junho de 1978 e suas Normas 
Regulamentadoras, no que couber. O não atendimento das exigências constantes nas 
legislações pertinentes poderá resultar na cessação imediata do Contrato. 
 
8.2 A CONTRATADA 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 da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
8.3 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no Aquisição 
do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 
 
8.4 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações  assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
8.5 Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações 
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e contratações promovidas pela Administração Pública. 
 
9.0 TOLERÂNCIA: 
9.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo  por omissões, 
a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato 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.  
 
10.0 VALOR DO CONTRATO: 
10.1  Dá-se ao presente Contrato, o valor global de R$ ___________ (___________),  para 
todos os efeitos legais. 
 
11.0 VIGÊNCIA: 
11.1  Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados da data de assinatura deste. 
 
12.0 DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência e 
Notificação, conforme Anexo IV, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo  perante 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
13.0 FORO 
13.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, 
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
        E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 
assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico 
efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 
 

                               Jaguariúna, _____de __________de 2016. 
  
 
 
__________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcisio Cleto Chiavegato  
Prefeito 
 
 
 
__________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:_________________________      __________________________        
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ANEXO IV 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 
Processo Administrativo Nº 2.025/2016 
Contrato n° _____/2015. 
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Objeto: Aquisição de materiais de escritório, aparelho telefônico e periféricos – Lotes:  
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 2016. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
 
 
 
__________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
 


